Aan de ouder(s)/verzorger(s) en
de leerlingen van alle Campusscholen

Betreft Laatste berichten n.a.v. de schoolsluiting
Breda 17 december 2020
Beste leerlingen, heer, mevrouw,
Voordat de kerstvakantie officieel van start gaat nog wat laatste berichten n.a.v. de
schoolsluiting.
Gedragsrichtlijnen online lessen
Zoals eerder aangekondigd tref je bij deze brief ook een document aan met
gedragsrichtlijnen voor het volgen van online lessen. Voor de zomer hebben we
ervaringen opgedaan met het online lesgeven en ook uit de enquêtes (onder ouders en
leerlingen) is een aantal bruikbare tips gekomen die we o.a. in deze gedragsrichtlijnen
hebben opgenomen.
Lees deze richtlijnen nog eens goed door aan het einde van de vakantie. Ook jouw
ouders ontvangen een brief met deze richtlijnen zodat ze je goed kunnen
ondersteunen bij het volgen van onlineonderwijs.
Mocht je vragen hebben over het gebruik van Google Meets of Classroom, dan kun je
een mailtje sturen naar googlehelpdesk@decampus.org. Je wordt dan zo spoedig
mogelijk geholpen.
Samen tegen Corona
Sommige leerlingen zullen na de vakantie naar school komen om onderwijs te volgen
(eindexamenleerlingen en kwetsbare leerlingen). Nu de aantallen besmettingen
oplopen is dat voor docenten en andere medewerkers extra spannend. Daarom doen
wij een herhaald beroep op jullie om bij klachten niet naar school te komen en je te
laten testen.
Vriendelijk verzoek aan de ouders om ons ook tijdens de kerstvakantie te informeren
wanneer uw zoon/dochter positief getest is. U kunt een mail sturen naar de rector,
mw. C. Klein via c.klein@decampus.nl.
Uiteraard houden wij de ontwikkelingen rondom het aantal besmettingen ook in de
gaten. De schoolleiding zal tijdens de kerstvakantie overleg voeren over deze
ontwikkelingen. Mochten we het alsnog onverantwoord vinden om leerlingen fysiek
onderwijs te laten volgen op school dan zullen we dat uiterlijk 2 januari via de mail
communiceren.

Berichtgeving over Centraal Examen 2021
Gisteren is er door de overheid een besluit genomen over het CE 2021. Samengevat
gaat het over de volgende maatregelen:
 de mogelijkheid voor de leerling om het centraal examen te spreiden over twee
tijdvakken bestaande uit een eerste tijdvak voor eerste afnames en een tweede
tijdvak voor eerste afnames en herkansingen;
 uitbreiding tweede tijdvak van 4 naar 10 afnamedagen;
 een extra herkansing voor een centraal examen: een leerling kan in twee vakken
een centraal examen herkansen;
 een 4-daags derde tijdvak (herkansingstijdvak) op de scholen na het tweede tijdvak
voor de afronding van de herkansingen.
Voor meer informatie verwijs ik graag naar: Maatregelen coronavirus en de centrale
examens VO 2021 - Examenblad
Mededeling voor leerlingen Markenhage
Door de schoolsluiting zal niet iedereen in staat zijn geweest om de 20 daltonblokuren
voor periode 1 en 2 te maken. Uiteraard zullen wij hier coulant mee omgaan. Jij kunt er
immers ook niets aan doen dat de scholen ineens dicht moeten. Zo gauw als de
scholen weer opengaan, zullen we je melden hoe we de rest van het jaar om zullen
gaan met het totaal aantal te volgen daltonblokuren.
Namens alle medewerkers van de scholen van de Campus wens ik jullie/u een hele
fijne kersttijd en een goede start van 2021!
Caroline Klein
Rector

