Examen nieuws
24 maart 2020
Beste examenleerlingen Leerwerktraject (LWT) en ouders/verzorgers,
Vandaag is het nieuws bekend gemaakt dat de eindexamens dit jaar komen te vervallen. Voor jullie een
vervelende situatie, omdat jouw route naar het LWT-diploma nu wijzigt. Ik probeer zo eenvoudig
mogelijk de keuzes die het Kromme Rijn College gemaakt heeft aan de hand van de maatregelen van
Minister Slob uit te leggen. Zijn eerste brief over deze gewijzigde aanpak van de examens is hier te
vinden: https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2020Z05514&did=2020D
11480
Het centraal schriftelijke examen Nederlands en het centraal schriftelijk en praktijk examen van productie
en dienstverlening (D&P) gaan dus niet door. Hoe verdien je dan je diploma? Dat wordt bepaald op basis
van jullie resultaten van de schoolexamens, theorie en praktijk. Daarom is het belangrijk dat iedereen alle
schoolexamens afsluit en als dat mag herkanst en/of herprofileert. De gemaakte planning van het
docententeam blijft voor ieder dezelfde inhoud, want vorige week is al de ‘ruimte’ genomen om het
programma van toetsing en afsluiting (PTA) aan te passen. Wel wordt het moment en vooral de andere
manier (online/mondeling) uitgelegd aan het Trajectum College.
Wij nemen deze week de tijd dat goed te plannen en de op school-examens om te zetten
naar thuis online-(mondeling)testen. Daardoor kunnen jullie woensdag tot en met
vrijdag zelfstandig thuiswerken aan jouw programma. Wanneer je vragen hebt stel je die online aan de
collega’s via Teams LWT. Meester Rutger is alle dagen op school beschikbaar en onder de RIVM
voorwaarden mag je ook naar school blijven komen. De begeleidingstijd is van 8.15 tot 14.15 uur en geef
dit even aan.
De praktijkonderdelen moeten echt op school worden gedaan, daarom wachten wij de resultaten van
het RIVM af van 6 april om dan wijs het praktisch examen te organiseren. Ook worden hierdoor de toets
momenten gelijk getrokken voor alle examenkandidaten. Dat is plezierig voor jongeren met klachten
of diegene die nu een bezwaar hebben / niet mogen om nu naar school te komen. Voor allemaal moet
de omgeving veilig zijn, dus zoveel mogelijk individueel met geen onderling contact.
Dani, Marijke, Armand, René en jullie mentor Rutger hebben de opdracht gekregen om alles af te hebben
op dinsdag 21 april. Dat is de laatste lesdag voor de meivakantie (22 april tot en met 5 mei). Dat doen
we omdat er nog informatie komt over de zak-slaagregeling. Om daar in jullie belang goed op te
reageren hebben we de weken na de meivakantie nodig voor herkansingen en/of herprofileringen. En
als blijkt dat dat niet nodig is hebben jullie -dan wel echt- zomervakantie, maar dan moet je wel aan je
stage-uren hebben voldaan!
Ook benutten we de vrijgekomen tijd om de laatste individuele toerusting naar het MBO goed te
begeleiden. Jullie zijn daar allemaal al mee bezig geweest en sommige zelfs al bijna klaar. Het MBO
heeft nog tijd nodig om de intakegesprekken te organiseren en dat bereiden we ook met jullie goed
voor.
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Tot slot, helemaal uniek is jullie situatie niet, maar wel heel lang geleden al eens gebeurd (z.o.z.)! Met die
generatie examenkandidaten is het ook goed gekomen…
Namens alle medewerkers van het Kromme Rijn College heel veel succes,
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