Zwolle, 26 oktober 2020

Beste leerlingen en geachte ouder(s)/verzorger(s),
Vandaag is de toetsweek begonnen. Een belangrijk moment in het jaar voor ons en onze leerlingen.
Het corona-virus en de bijbehorende maatregelen maken het echter niet gemakkelijker. De RIVMrichtlijnen verplichten een leerling thuis te blijven als hij verkoudheidsklachten heeft of als een
huisgenoot corona-gerelateerde klachten als koorts of benauwdheid heeft. De verplichte
quarantaine bij testen zorgt er ook voor dat een leerling thuis moet blijven. Het missen van toetsen
met als consequentie inhaaltoetsen te moeten maken en de herkansing te moeten missen terwijl
de leerling misschien niet ziek is, zorgt voor een situatie die die als weinig fair wordt gezien.
De huidige herkansingsregeling geeft de leerling de mogelijkheid per periode 1 toets te herkansen.
Bij ziekte dient de leerling een inhaaltoets te maken en vervalt de herkansing van die periode (zie
Examenreglement 2020-2021 art. 6.8.1). Bij ziekte tijdens het inhaalmoment vervalt de
mogelijkheid tot herkansen.
Zowel binnen het Celeanum als landelijk gaan er nu stemmen op om de herkansingsregeling te
versoepelen voor schooljaar 2020-2021.
De schoolleiding wil alle leerlingen juist in deze tijd de kans geven om per periode een herkansing
in te kunnen zetten en komt tot het volgende:


Bij ziekte tijdens de toetsweek behoudt de leerling de mogelijkheid een toets te herkansen. De
leerling kan naast de eventuele inhaaltoets(en) een herkansing inzetten tijdens het reguliere
herkansingsmoment of op een later moment in het schooljaar.



Bij ziekte tijdens het herkansingsmoment mag de leerling de herkansing waarvoor was
ingeschreven alsnog maken.



Op een vastgesteld moment later in het schooljaar wordt er voor leerlingen klas 4, 5 en voor
leerlingen klas 6 een gezamenlijk herkansingsmoment gepland waarop zij een gemiste
herkansing kunnen maken die niet op het reguliere moment kon worden gemaakt. Het gaat
om gemiste herkansingen van alle voorgaande periodes. Bij leerlingen uit leerjaar 4 gaat het
om maximaal vier herkansingstoetsen, bij leerjaar 5 en 6 om maximaal drie herkansingstoetsen
(conform huidige herkansingsregeling).

Een aantal details met betrekking tot deze regeling moet nog ingevuld worden, zoals de extra
herkansingsdata die gepland moeten worden. Voor nu is de belangrijkste boodschap echter dat het
recht op herkansing dit schooljaar niet zal vervallen bij ziekte tijdens de toetsweken.
Met vriendelijke groet,
F.J. (Frank) Dost, MSc MA
rector

