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Betreft: IB examens

Beste ouder(s)/verzorger(s) en leerling,
In de middag van 12 mei a.s. zouden onze 6vt leerlingen het IB (International Baccalaureate) Paper 1
examen moeten maken. Dit botst met het vwo-eindexamen voor het vak Nederlands.
Helaas is het TTO scholen niet toegestaan om het IB examen in de ochtend af te nemen en moeten
we daarom uitwijken naar de avond. Het eindexamen Nederlands duurt tot 16.30 uur.
Om leerlingen voldoende tijd te geven om bij te komen van dit examen en zich weer voor te bereiden
op het IB examen hebben wij besloten dat we om 17.30 uur beginnen met het IB examen.
Het examen duurt tot 19.45 uur.
Helaas is het echter ook zo dat het IB van ons vereist dat leerlingen, die het IB examen op een ander
dan het voorgeschreven tijdstip afnemen, in quarantaine moeten worden geplaatst.
Tijdens deze quarantaine, die dus start vanaf het moment dat een 6vt leerling klaar is met zijn of haar
examen Nederlands en duurt tot de start van het IB examen, mogen de leerlingen geen gebruik
maken van het internet. Dit alles om er zeker van te zijn dat er geen gegevens worden uitgewisseld
over het examen. Verder zullen we de leerlingen gedurende dit uur van pizza en frisdrank voorzien.
Het quarantainelokaal zal tijdig aan de leerlingen bekend worden gemaakt.
Wij begrijpen dat dit niet ideaal is, vooral omdat leerlingen die biologie in hun pakket hebben de
volgende dag ook weer fris moeten zijn. Gelukkig is dit examen wel in de middag.
Ter volledigheid meld ik ook nog dat het IB Paper 2 examen, dat normaliter ook in mei wordt
afgenomen, door alle covid-19 perikelen is komen te vervallen. Dit heeft het IB al in het najaar
besloten en de leerlingen zijn hiervan op de hoogte.
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u mij altijd mailen (m.witkam@cvo-av.nl).
Met vriendelijke groet,
Maridine Witkam
IB Coordinator

