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Betreft: Aanvullende regels voor afname herkansingen schoolexamens i.v.m. Covid-19
(coronavirus)

Beste examen leerling,

We vragen je aandacht voor het volgende:
Ook dit jaar hebben we moeten constateren dat er leerlingen met corona gerelateerde
klachten aanwezig waren tijdens de herkansingen. Uiteraard is dat niet wenselijk i.v.m. de
verspreiding van het virus. We zien ons genoodzaakt om een aanvullende maatregel te
treffen m.b.t. de komende herkansingen. Dit betreft een aanvulling op de volgende artikelen
van het schoolreglement van de locatie Oranjeweg: voor havo en vwo deel A, artikel 7.1.d,
7.2.e en 7.3.d en voor mavo deel B, artikel 1.5.
Wanneer je tijdens de herkansingen corona gerelateerde klachten hebt, verwachten we dat
je ziek wordt gemeld door je ouder(s), verzorger(s) en dus niet naar school komt.
De aanvulling op het examenreglement is:
wanneer jouw absentie te maken heeft met corona, moet je na afloop van de
herkansingsperiode een apart formulier invullen en kunnen aantonen dat je absentie te
maken heeft gehad met het coronavirus. Dit formulier kun je opvragen bij de voorzitter van
de examencommissie (b.van.der.walle@pontes.nl) en ook naar dit mailadres terugsturen. De
examencommissie zal beoordelen of de bewijslast voldoende is om in aanmerking te komen
voor alsnog een herkansing.
Na een positief besluit van de examencommissie wordt een nieuw moment gepland om het
gemiste herexamen in te halen.
Als bij de check van de bewijslast geconstateerd wordt dat deze niet correct is dan zullen we
dit als examenfraude behandelen (artikel 5 van het examenreglement van Pontes).
Indien je i.v.m. corona gerelateerde klachten tijdens de herkansing van SE 1 afwezig bent
geweest dan geldt deze regel ook met terugwerkende kracht. Dit betreft alleen leerlingen
die dit al hebben gemeld en bekend zijn bij de afdelingsleiding.
We wensen jullie allemaal heel veel succes dit jaar en hopen dat jullie gezond blijven!

Met vriendelijke groeten, mede namens de examencommissie,
Mw. Van der Walle, examensecretaris.

