Beste leerlingen en ouders / verzorgers van leerjaar 5
aan het Stanislas Praktijkonderwijs,
Naar aanleiding van de persconferentie van minister Slob (25 maart 2020) zijn er
in het kader van de komende Entree examens bij het Mondriaan wijzigingen
doorgevoerd.
Door het College van Bestuur van ROC Mondriaan is besloten de time-out tot 6
april te verlengen tot en met de meivakantie. Dat betekent dat er, tenzij er vanuit
de overheid nieuwe instructies komen, tot 11 mei geen fysieke
onderwijsactiviteiten meer in de scholen plaats vinden. Dit betekent voor de
examinering van studenten vanuit PRO/V(S)O het volgende:
-

De centrale examens Nederlands 2F (lezen en luisteren) en Rekenen 2A
gaan tot en met 11 mei niet door. In afstemming met de examenraad,
College voor Toetsen en Examens (CvTE) en examenleiders van de centrale
examens zal er naar een oplossing gezocht worden voor de afname van
deze centrale examens. Zodra deze er is, zal deze met de leerling en u als
ouders / verzorgers gecommuniceerd worden.

-

Wat betreft het afnemen van de PVB’s het volgende:
Examinering van het beroepsdeel van de opleiding (PvB) zal pas
plaatsvinden als aan alle voorwaardes wordt voldaan om op een veilige en
verantwoorde manier deze proeve van bekwaamheid af te nemen. Tot die
tijd worden er geen PvB’s afgenomen!

-

De examencommissie van het Mondiaan zal in aankomende periode
onderzoeken op welke wijze examineren op afstand ingezet kan gaan
worden. Zeker nu de opleidingen voor langere tijd gesloten zijn. Ook
hierover zal nadere informatie volgen.

Bovenstaande is voor nu het uitgangspunt. Het kan zijn dat er een wijziging in
bovenstaand beleid volgen door aanpassing in landelijk beleid of dat van het ROC.
Indien dit het geval is, worden de leerlingen en u door de mentor van uw zoon /
dochter op de hoogte gesteld.
Met vriendelijke groet,
Mede namens de mentoren van leerjaar 5,
J. van Beek
Directeur
Stanislas Praktijkonderwijs

