Nieuwsbrief 3 Canisius College december 2020

Intro
Het is woensdag 16 december. De conciërge is bezig de kerstbomen in
school af te breken. De lichtjes zijn eruit, van de grote boom in de aula
staat alleen nog het onderste stuk. Een triest beeld. Drie dagen voor de
kerstvakantie gaat Nederland in lockdown en gaan de scholen weer
online. Een tegenvaller in dit toch al pittige jaar. We hadden graag met
onze leerlingen het jaar afgerond, niet alleen met lessen, maar ook met
gezellige activiteiten voor kerst. We realiseren ons dat het voor veel ouders ook weer een hoop
geregel is als de kinderen plotseling thuis zijn. Het is een van de redenen waarom we gezegd hebben:
laten we meteen overschakelen op online lessen. Dat geeft structuur aan de dag en we verliezen niet
al te veel kostbare onderwijstijd. De examenleerlingen mogen gelukkig nog wel op school komen,
waardoor de lessen en de inhaalprogramma’s niet online hoefden plaats te vinden. We zijn blij dat
minister Slob gisteren bekend gemaakt heeft dat de eindexamens gewoon doorgaan. Daardoor is de
aansluiting op het vervolgonderwijs voor onze huidige examenleerlingen geborgd. Ik wil afsluiten
met mijn dank uit te spreken aan de leraren en aan de ouders. De leraren hebben hard gewerkt.
Lesgeven op anderhalve meter is niet ideaal en daar kwam al het extra werk voor inhalers nog bij. De
laatste weken waren volgepland met trialogen. Toch zijn Sinterklaas, paarse vrijdag , de
pepernotenactie en de activiteiten in het mediahuis gewoon doorgegaan. Veel leraren bedachten
leuke alternatieven voor het wegvallen van excursies. Dat maakt een school tot een
leefgemeenschap. Ook de ouders wil ik bedanken. We hebben vrij intensief contact met de
ouderraad. Zo bleven we goed op de hoogte van wat er leefde bij de ouders en we merkten dat er
constructief werd meegedacht. Rest mij nog jullie allemaal fijne feestdagen en een gezond en
gelukkig 2021 toe te wensen. Dat doen we op bijzondere wijze. In dit toch wat sombere jaar maakte
Alice Yap, leerling in havo 5, een prachtig schilderij. We hebben het als basis gebruikt voor een
warme en kleurrijke kerstgroet voor al onze ouders, leerlingen, en medewerkers. Het meterslange
schilderij hangt in de gang tegenover de aula. De kerstboom is afgebroken, maar het kleurrijke
schilderij blijft.

Derdejaars leerlingen
brachten pepernoten naar
het CWZ en RadboudMC
als bedankje voor het
zorgpersoneel
Pagina 1 van 4

Nieuwsbrief 3 Canisius College december 2020

Pagina 2 van 4

Nieuwsbrief 3 Canisius College december 2020
Bekendmaking Examenregeling schooljaar 2020-2021
Gisteren, 16 december 2020, heeft minister Slob duidelijkheid gegeven over de centrale examens.
Om leerlingen een zo goed mogelijke uitgangspositie te geven, is het volgende besloten:
-

De centrale examens 2020-2021 gaan door;
Leerlingen mogen hun centraal examen spreiden over twee tijdvakken; *
Het tweede tijdvak wordt uitgebreid tot 10 dagen;
Alle leerlingen krijgen een extra herkansing;**

*
Doordat het examen gespreid mag worden over twee tijdvakken kan een leerling die ziek is of in
quarantaine zit tijdens het eerste tijdvak, toch volledig examen doen. Ook mogen leerlingen het
centraal examen van één of meerdere vakken verplaatsen naar het tweede tijdvak. Hierdoor krijgt de
leerling maximaal enkele extra weken voorbereidingstijd voor de vakken die worden doorgeschoven.
**
Leerlingen mogen pas herkansen als alle cijfers van het CE bekend zijn. Bovendien mag er niet twee
keer voor hetzelfde vak herkanst worden.

Uitzondering lockdown
Tijdens de huidige lockdown gaan eindexamenleerlingen gewoon naar school. Ook door deze
uitzondering op de maatregelen kunnen de leerlingen zich zo goed mogelijk voorbereiden om hun
diploma te halen.

Flexibel examenrooster
De centrale examens worden gepland in tijdvakken. In het eerste tijdvak worden alle examens voor
de eerste keer afgenomen en in het tweede tijdvak zijn normaliter de herkansingen. Dit jaar kunnen
scholen daar flexibeler mee omgaan. Het eerste tijdvak loopt dit jaar van maandag 17 mei tot en met
dinsdag 1 juni. Het tweede tijdvak van maandag 14 jun tot en met vrijdag 25 juni en tot slot is er een
derde tijdvak voor eventuele laatste herkansingen van dinsdag 6 juli tot en met vrijdag 9 juli.

Na de voorjaarsvakantie
Het is nu nog onduidelijk hoe de situatie met het coronavirus er in de eindexamenperiode uitziet.
Mocht na de voorjaarsvakantie de verwachting zijn dat het er slecht uitziet, dan kijken alle
onderwijspartijen opnieuw of de aangekondigde examenmaatregelen voldoende zijn.

Voor Actie Adoptie werden
chocoladeletters verkocht
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-

Zit er een Canisiaan in jou?
Hoe organiseer je een wervingscampagne in tijden van corona? Het kan toch niet zo zijn dat
leerlingen van groep 8 straks een school moeten kiezen zonder dat ze even binnen hebben kunnen
kijken? En hoe bereiken we de ouders als 1,5 meter afstand de norm is en er alleen online
activiteiten mogen plaatsvinden? Een boeiend vraagstuk, waar we creatieve antwoorden op hebben
gevonden. Zo is er op de nieuwe website voor groep acht een prachtige virtuele tour door het
gebouw te zien. Hoofdvraag bij de campagne is dit jaar: zit er een Canisiaan in jou? Een prikkelende
vraag. Doe de test. Het antwoord laat zich raden. Nieuwsgierig? Neem een kijkje op de site!

In november kregen leerlingen uitleg
over de techniek van een truck
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