
 

  

 
 
 
 
 
Beste ouders en/of verzorgers, 
  
  

Vandaag ontvangt u de vierde Coronanieuwsbrief van het CSG Wessel Gansfort.  
 
Eerder deze week hebben we u laten weten dat het Centraal Examen (CE) voor het voortgezet 
onderwijs dit jaar niet doorgaat. Alle schoolexamens samen vormen het diploma. We werken nu 
hard aan de aanpassing van het Programma van Toetsing en Afsluiting. We informeren u 
vandaag over de planning voor het inhalen van de schoolexamens SE1 en SE2 en de planning 
voor de schoolexamens SE3. 
 
Op dinsdag 31 maart zal minister Slob ons informeren over de maatregelen voor scholen na 6 
april. Ook volgende week kunt u weer een nieuwsbrief van ons verwachten. 
  
In de tweede week, waarin het gebouw gesloten is, hebben we met elkaar een manier gevonden 
om het onderwijs op afstand vorm te geven. Veel leerlingen werken hard en doen hun best, hoe 
anders het ook is. Anderen hebben hun weg nog niet gevonden. Samen met mentoren en 
vakdocenten proberen we hen bij de lessen te betrekken. In SOM staat het schoolwerk en de 
opdrachten. U kunt daar meekijken en volgen hoe het gaat. 
 
Na een mooi, zonnige week, is het nu bijna weekend. Ik wens iedereen een moment van 
ontspanning toe. Blijf goed voor elkaar zorgen. 
  
Met vriendelijke groeten, 
 
Roelie Guit 
Vestigingsdirecteur 
Wessel Gansfort 
 
 
Planning schoolexamens SE1 en SE2 voor leerlingen uit vmbo 4, havo 5 en atheneum 6  

Op dit moment worden alle gegevens verzameld om een voorstel voor een inhaaltraject voor elke 
leerling te maken. Daarna krijgen ouders en leerlingen een rooster en een individueel inhaal 
traject. Tussen 7 april  en 17 april worden de achterstanden ingehaald. 
 

Wanneer Wat 
Week 13 en 14 

23 maart – 02 april  school maakt inventarisatie van alle 
achterstanden per leerling 

 school maakt voorstel inhaaltraject met 
individueel programma per leerling 

Week 15 en 16 

07 april  ouders en leerlingen krijgen een rooster en 
individueel inhaaltraject  

07  april – 17 april  inhalen achterstanden schoolexamens SE1 
en SE2 

Week 17 

22 april  alle achterstanden zijn ingehaald en 
leerlingen zijn klaar voor start van SE3 
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Planning schoolexamens SE3 voor leerlingen uit vmbo 4, havo 5 en atheneum 6  
Voor leerlingen wordt  het rooster voor de schoolexamens in SOM geplaatst. Na de meivakantie 
start SE3. De schoolexamens SE3 worden afgenomen tussen 7 mei en 22 mei. In week 25 
worden de definitieve resultaten bekend. 
 

Wanneer Wat 
Week 17 

20 april –  24 april  planning/rooster SE3 staat in SOM 

  

Week 18/19 

24 april – 6 mei  meivakantie 

  

Week 19 

7 mei – 8 mei  schoolexamens SE3 

  

Week 20 

11 mei – 15 mei  schoolexamens SE3 

  

Week 21 

18 mei – 22 mei  schoolexamens SE3 

  

Week 22/23 

25 mei – 5 juni  alle cijfers compleet 

  bespreken van alle uitkomsten 

Week 24 

08 juni – 12 juni  inhaalmoment SE3 

  

Week 25 

15 juni – 19 juni   definitieve uitslagen bekend 

  

 
 

Schoolexamens voor leerlingen uit havo 4, atheneum 4 en atheneum 5 uitgesteld 
Schoolexamens voor leerlingen uit havo 4, atheneum 4 en atheneum 5 worden tot nader order 
uitgesteld. U kunt ervan overtuigd zijn dat we ons uiterste best gaan doen om ervoor te zorgen 
dat de leerlingen deze schoolexamens met een goede voorbereiding kunnen afronden. Zodra er 
meer bekend is, krijgt u van ons bericht. 
 
Mentoren bellen leerlingen 
Nu de mentoren de leerlingen niet meer in de klas zien, is het extra belangrijk om contact met 
elkaar te houden. Daarom is er elke week is telefonisch contact tussen de mentor en de leerling. 
De mentor is benieuwd hoe het gaat met de leerling. Ook informeert de mentor naar de 
ervaringen met het schoolwerk. Hoe pakt de leerling het aan? Wat gaat goed? Waarmee heeft de 
leerling moeite? Ook op afstand probeert de mentor de leerling zo goed mogelijk te 
ondersteunen. 
 
Toch boeken lenen 
Bij een aantal bibliotheken kunnen leden toch boeken reserveren en ze op een afgesproken tijd 
ophalen. Meer informatie is te vinden op www.biblionetgroningen.nl/afhaalservice. 
 

http://www.biblionetgroningen.nl/afhaalservice

