Beste examenleerlingen,

Gisteren hebben we het besluit genomen om over te gaan op online lessen. Jullie hebben dat bericht
ook ontvangen. We wisten in ons overleg meteen dat we jullie zoveel mogelijk op school wilden
houden: zo vlak voor het ce willen we jullie alle kansen geven op een goede voorbereiding.
Tegelijkertijd begrijpen we dat ons besluit ook vragen oplevert. Een aantal examenzaken willen we in
deze brief met jullie doornemen.
Modulen
De modulen gaan zoveel mogelijk fysiek door. In een enkel geval moeten we een module verplaatsen
of laten geven door een andere docent. Per module worden leerlingen geïnformeerd als er
wijzigingen zijn. Mocht je zelf in quarantaine zitten, neem dan contact op met de docent die de
module geeft, met de vraag of hij/zij je via Teams wil uitnodigen voor de les. De docent zal zich
vooral richten op de leerlingen in het lokaal; het karakter van een module maakt dat dat het meest
voor de hand ligt.
Examentrainingen
In de week van 26 t/m 30 april worden de examentrainingen georganiseerd. De indeling is op dit
moment in volle gang. Elke dag duurt van 9.00 – 16.00 uur. Zodra het rooster klaar is, brengen we
jullie op de hoogte per mail. De (externe) docenten rekenen erop dat je je opgeladen device en je
lesboeken bij je hebt. De examentrainingen zijn alleen fysiek te volgen. Bij een hybride les heb je
automatisch verlies van kwaliteit van de les en dat willen we voorkomen.
10-11-12 mei
In de drie dagen tussen de meivakantie en het hemelvaartweekend organiseren we een verplicht
oefenexamen in de lo-zaal. Je hebt je hiervoor op kunnen geven. Wanneer je je niet hebt opgegeven,
delen we je automatisch in voor het vak Nederlands. Voor V6T is dit oefenexamen niet verplicht,
omdat zij maandag 10 mei al een IB-examen moeten maken. Je zit bij dit oefenexamen ‘op
examennummer’ net zoals bij het centraal examen. Je examennummer vind je in Som en we zullen
dat ook ophangen op diverse plaatsen in school, waaronder op het prikbord bij het examenbureau.
Ook plannen we een exameninstructiemoment (leuk woord voor galgje!): ook dat moment is
verplicht om bij te wonen. We leggen je daarin uit hoe alles werkt rondom het maken van een
examen.
Zorg dat je ruim op tijd bent!
De indeling is als volgt:
Maandag 10 mei
08.30 – 09.00 Instructiemoment
09.00 – 12.00 Oefenexamen
12.30 - 13.00 Instructiemoment
13.00 -13.30 Instructiemoment

H5A en H5B
H5A en H5B
V6T
V6A en V6B

13.30 – 16.30 Oefenexamen
13.30 – 15.45 IB-examen
Dinsdag 11 mei
08.30 – 09.00 Instructiemoment
09.00 – 12.00 Oefenexamen
13.00 -13.30 Instructiemoment
13.30 – 16.30 Oefenexamen

V6A en V6B
V6T
H5C en H5D
H5C en H5D (en vrijwilligers van V6T)
H5E en H5F
H5E en H5F

Tijdens deze dagen is het ook mogelijk om vakdocenten te spreken voor de allerlaatste belangrijke
vragen. Een overzicht hiervoor volgt.
Voorbereiding op je examens
We willen je graag enkele adviezen geven bij de voorbereiding op je examens.
•

•

•
•

•

Behalve je vakinhoudelijke voorbereiding, moet je je ook voorbereiden op het maken van
een toets van drie uur. Ga er dus echt voor zitten als je thuis aan de slag gaat met
oefenexamens. Zet je notificaties uit, zet wat drinken en te eten klaar en neem drie uur de
tijd voor het examen. Hoe vaker je dit oefent, hoe makkelijker het je afgaat. De aanhouder
wint!
Blijf zeker nu op je gezondheid letten. Eet gezond, hou een normaal dag-nacht-ritme aan en
zoek genoeg ontspanning tussen al je leeractiviteiten door. Zorg ook voor voldoende
beweging!
Als je ervoor hebt gekozen om vakken in tijdvak 2 te maken, besteed dan ook tijd aan die
vakken, zodat de stof niet te ver weg zakt.
Waarschijnlijk gaan we nu toch echt versoepelingen krijgen: de horeca gaat misschien weer
open en de avondklok heeft ook z’n langste tijd gehad. Het is heel belangrijk om hier
verantwoordelijk mee om te gaan: je wil niet vlak voor je examen nog besmet raken.
Hang jouw persoonlijke examenplanning op een goed zichtbare plek in huis op. Laat iedereen
weten wanneer je welk examen hebt en controleer het een aantal keren. Je zult niet de
eerste zijn die ’s ochtends wakker gebeld wordt door de examensecretaris, omdat je toch
echt dacht dat je examen pas ’s middags gepland stond.

Heb je nog vragen? Stel ze gerust aan je mentor, teamleider of de examensecretaris.
Veel succes in de komende weken: heb vertrouwen in jezelf, dat is het belangrijkste!
Hartelijke groet,
Charlotte van der Baan, examensecretaris
Patrick Dool, teamleider havo bovenbouw
Karin-Ruth Breems, teamleider vwo bovenbouw

c.m.vander.baan@cvo-av.nl
p.dool@cvo-av.nl
k.r.breems@cvo-av.nl

