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Communicatie leerlingen via schoolmail/officemail
Vanaf heden zal alle communicatie naar leerlingen NIET meer via hun privémail gaan maar via
hun officemailadres; de schoolmail wordt dus de officemailadres en ziet er als volgt uit:
leerlingnummer@studenten.de-breul.nl.
Via Magister kan nu ook de informatie voor ouders en leerlingen tegelijk verstuurd worden.

Leerlingadministratie
====================================================================
Corona en afwezigheid tijdens de komende partweek 2 (bovenbouwleerlingen)
(dus voor M3, M4, H4, H5, V4, V5 en V6)
In ons examenreglement voor de bovenbouw staat vrij streng vermeld dat een gemiste toets,
ongeacht de reden, in de partweek ertoe leidt dat je een herkansing mist.
Met het huidige aantal besmettingen bij leerlingen en met de leerlingen die door quarantaine in
het gezin niet aanwezig kunnen zijn, passen we de deze regeling aan.
De bedoeling van de nieuwe regel wil ik vooraf uitleggen. Het is in niemands belang wanneer
leerlingen wel op school komen terwijl ze positief getest zijn. De omicronvariant is
eenvoudigweg te besmettelijk. Maar we willen ook niet dat leerlingen tijdens een toets afwezig
zijn als daar geen corona gerelateerde (of andere zwaarwegende) reden voor is.
Daarom de volgende regeling:
Behoud van herkansing bij corona of quarantaine
Als je tijdens de komende partweek 2 drie werkdagen of meer afwezig bent door corona
gerelateerde zaken (zelf positief getest danwel door quarantaine verplichtingen) en je hebt dit
voorafgaand aan de te maken toetsen per mail gemeld bij je teamleider, de afdelingsassistente,
je coach en mevrouw Willy Traa, dan wordt je herkansingsrecht niet ontnomen. Immers, bij een
coronabesmetting of quarantaine ben je minimaal 5 dagen thuis.
Ben je in de komende partweek 1 of 2 dag(en) afwezig dan geldt de bovenstaande regel niet.
Dan kan er namelijk geen sprake zijn van een coronabesmetting of een quarantaine, maar is er
een andere reden voor afwezigheid, waarop de gewone herkansingsregeling van toepassing is.
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Samengevat
De aanpassing van de herkansingsregeling geldt alleen voor die leerlingen die tenminste
3 dagen of langer afwezig zijn omdat ze corona hebben óf in quarantaine zitten (minimaal
3 dagen omdat weekenddagen ook meetellen).
Ben je 1 of 2 dagen afwezig, dan wordt er vanuit gegaan dat er geen sprake was van corona of
quarantaine en vervalt je herkansingsrecht.
Testen!
Test jezelf geregeld! Vooral als je je ’s ochtends niet goed voelt.
Een positieve uitslag is helder: thuisblijven. Maar dan moet je ook 5 dagen in quarantaine en
ben je er dus meerdere dagen niet.
Een test met een negatieve uitslag is ook helder, negatief is gewoon naar school en je toets
maken, of een dag thuisblijven, maar dan vervalt wel je herkansingsrecht.
Zorg dat je genoeg zelftesten in huis hebt, deze kun je gratis halen bij de conciërges.
Examendossier moet compleet zijn
Ondanks de versoepelingen die je dit schooljaar als examenleerling krijgt (extra tijdvak en
tweede herkansing) blijft de regel dat je een compleet afgerond schoolexamendossier moet
hebben voordat je voor het examen op mag gaan. De noodzaak om een compleet
examendossier te hebben, geldt natuurlijk ook voor de niet-examenklassen in de bovenbouw.
We willen voorkomen dat je achter gaat lopen en een incompleet dossier hebt.
Inhalen parttoetsen en de herkansingen

EXTRA inhaalweek bovenbouwleerlingen

Inhalen van de gemiste toetsen is mogelijk in de week van 31 januari tot en met 4 februari. Dit
inhalen doen we aan het einde van elke werkdag.
De toetsen zijn tussen 16.00 uur – 20.00 uur. De specifieke tijd wordt nog bekend gemaakt.
Elke dag zijn er andere toetsen om in te halen.
Je krijgt over de inhaalsessie en het inschrijven daarvoor nog apart bericht na de partweek.
Let op: Als je in de inhaalweek ziek bent, verlies je je recht op herkansing. Je kunt namelijk niet
tweemaal corona hebben in drie weken.

Herkansingen

Op 14 en 15 februari zijn de herkansingen gepland zoals dat al eerder was meegedeeld.

Barend Klop, examensecretaris
====================================================================
Reminder: Mediatheekboeken
Geleende mediatheekboeken die van 20 tot en met 24 december 2021 of
op 10 januari 2022 zouden moeten worden ingeleverd, zijn allemaal
verlengd tot 31 januari 2022.
Wil je heel graag lezen of heb je een andere vraag? Mail dan naar
mediatheek@de-breul.nl .

Magda Klijnsmit, medewerkster mediatheek
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