
 

  

 
 
 
 
 
Beste ouders en/of verzorgers, 
  
  
Vandaag ontvangt u de vijfde Coronanieuwsbrief van het CSG Wessel Gansfort.  
 
Ook de derde week is al bijna voorbij. We ervaren steeds intenser wat het betekent om elkaar 
niet te ontmoeten en niet meer in onze school samen te komen. Wat verlangen we  naar het 
leven van vier weken geleden, toen alles nog gewoon was.  
 
We hebben veel respect voor leerlingen en ouders die zich dapper door deze periode heen 
slaan. En we maken ons zorgen om leerlingen en ouders die het juist nu heel moeilijk hebben. 
We zoeken naar manieren om hen te ondersteunen.  
 
Onze medewerkers spannen zich in om het leren op afstand zo goed mogelijk vorm te geven. 
Tegelijkertijd zijn zij soms ook de ouders van kinderen die thuis hun schoolwerk moeten maken. 
Zij ervaren hetzelfde als iedere ouder. Het valt soms niet mee. Voor anderen is het leven thuis 
meer dan stil. Niemand heeft het gemakkelijk op dit moment.  
 
Deze tijd laat ons ook zien, dat het mooiste en beste in ons naar boven kan komen. Dat dat nu 
zichtbaar wordt, raakt ons en geeft ons een warm gevoel. Dan denken we aan reacties van 
ouders en leerlingen, aan de veerkracht en inspanningen van alle medewerkers. Dat is heel 
bijzonder om te zien. 
 
Zoals u weet  zal ons gebouw ook de komende weken gesloten blijven. In elk geval tot en met de 
meivakantie. Hoe het daarna verder gaat horen we rond 21 april. We blijven ons met alle inzet 
inspannen voor het onderwijs op afstand en de organisatie van de schoolexamens voor vmbo 4, 
havo 5 en atheneum 6.  
  
Pas goed op elkaar en help elkaar een beetje meer dan anders. Als we dat doen komen we deze 
moeilijke tijd samen door. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Roelie Guit 
Vestigingsdirecteur 
Wessel Gansfort 
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2 Nieuwsbrief 5 – 3 april 2020 

Inhalen achterstanden  SE1 en SE2 leerlingen vmbo 4, havo 5, atheneum 6 
Afgelopen donderdag (2 april) zijn de mentoren begonnen om met leerlingen te bellen om 
afspraken te maken om hun achterstanden van schoolexamen 1 (SE1) en schoolexamen 2 (SE2)  
weg te werken.  
 
Aangezien het om zeer veel verschillende leerlingen en een veelheid van toetsen gaat, is het 
ondoenlijk om daar een centraal rooster van te maken. Elke leerling krijgt individuele afspraken 
met de betreffende vakdocenten en de mentor houdt het overzicht in de gaten. 
Op 21 april dienen alle achterstanden in het examendossier te zijn weggewerkt. 
 
Om de regels omtrent toetsing een beetje helder te hebben, voegen we in de bijlage het 
toetsprotocol toe en een checklist met aandachtspunten voor de leerling. 
In deze bijzondere tijden worden heel bijzondere inspanningen van alle partijen gevraagd en met 
elkaar moeten we dit kunnen doen! 
 
Heel veel succes allemaal met deze ronde! 
 
Petra de Vries, examensecretaris 
 
Schoolexamen 3 (SE3) leerlingen vmbo 4, havo 5, atheneum 6 
Volgende week worden alle Programma’s van Toetsing en Afsluiting (PTA’s) besproken met 
betrekking tot de toetsen die in de laatste schoolexamen periode (SE3) nog getoetst moeten 
worden. De minister heeft gesteld dat deze laatste toetsen eventueel aangepast kunnen worden 
t.o.v. het PTA dat reeds is uitgedeeld. 
 
Het kan dan gaan om een andere afname, bijvoorbeeld mondeling in plaats van schriftelijk. Op 
woensdag 15 april willen wij dit PTA voor SE3 compleet hebben en krijgen de examenkandidaten 
hun PTA met toetsomschrijving van SE3.  
Er wordt vervolgens een toetsrooster gemaakt voor de toetsperiode SE 3. Deze toetsperiode 
start op 7 mei. 
 
Voor alle duidelijkheid. Deze toetsen tellen niet zwaarder mee dan de oorspronkelijke weging. 
 
Petra de Vries, examensecretaris 
 
Tips voor leerlingen om zich voor te bereiden op toetsen op afstand 
Er zullen straks schriftelijke en mondelinge toetsen worden afgenomen. Dat we doen we voor het 
eerst op afstand, zoals hierboven is aangegeven. Daarom hebben we opgeschreven hoe 
leerlingen zich kunnen voorbereiden. De allerbelangrijkste tips: een rustige ruimte, toegang tot 
internet, een oplader en een stopcontact bij de hand en de aanwijzingen van de docent opvolgen 
(zie bijlagen). 
 
Donatie beschermingsmateriaal  
Bert Ozinga heeft  het UMCG blij gemaakt! Hij heeft ervoor gezorgd dat alle spatbrillen, schorten, 
handschoenen en desinfecteermiddelen die nog op school beschikbaar waren, gedoneerd zijn 
aan  het UMCG!  


