Met in deze ouderinfo
de volgende zaken:

Schoolfeest / Gala

MEI 2020

OUDERINFO VSO
Beste ouder(s) / verzorger(s),

Taxivervoer

Maatschappijleer
examen

Via deze ouderinfo willen wij u informeren over belangrijke zaken,
evenementen, belangrijke data en ander actuele zaken.
Veel leesplezier

Personeel

Team VSO De Keyzer.
Examentraining
(wijzigingen + rooster)

Kalender mei 2020

Schoolfeest en Gala

Personeel

Helaas kunnen het schoolfeest voor de
onderbouwleerlingen en het gala voor de
bovenbouwleerlingen die in mei en juni
gepland staan niet doorgaan i.v.m. de coronamaatregelen.

Mevrouw Van Beeck heeft op 14 april jl. afscheid
genomen van De Keyzer
Mevrouw IJpelaar heeft laten weten dat ze onze
organisatie per 1 juni gaat verlaten.
Afgelopen tijd ook komende tijd gaan er een aantal
nieuwe collega’s starten. Dit zijn mevrouw V.d.
Borne (Schoolmaatschappelijk werker), meneer
Spaarman (mentor H2), mevrouw Verkooijen
(docent) en Mevrouw Prins (assistent)

Taxivervoer
SG De Keyzer VSO neemt contact op met
Regiovervoer Midden-Brabant om het
taxivervoer voor leerlingen in de periode van
11 mei tot 1 juni door te geven. Naast dat wij
dat doorgeven is het advies om dit ook als
ouder nog te doen. Dit geldt dus alleen voor de
taxi-leerlingen van de examenklassen en de
voorexamenklassen die later in deze ouderinfo
staan vermeld.
Ook het taxivervoer heeft te maken met
protocollen rondom het coronavirus, dus het
kan zijn dat er zaken worden aangepast. Wij
hebben als school geen invloed op deze
aanpassingen. Daarom is het goed om als
ouder contact te hebben met het taxivervoer
van uw kind.

Maatschappijleer examen
In de brief over de examentraining staat
vermeld dat de voorexamenklassen (B3, K3,
T3, H4) het examen maatschappijleer eind mei
afsluiten middels het college-examen.
Dit is niet helemaal correct. Het examen
maatschappijleer bestaat uit zowel een
schriftelijk- (eind mei) als een mondeling
college-examen (juli).

Daarnaast komt mevrouw Van Broekhoven vanaf
8 mei weer terug na haar zwangerschapsverlof

Kalender mei 2020

Ma 20 apr –
vr 1 mei

Meivakantie

Di 5 mei

Bevrijdingsdag
Leerlingen zijn vrij

Ma 11 mei

Start examentraining
(zie rooster)

Do 21 meivr 22 mei

Hemelvaartsdag
Leerlingen zijn vrij

Ma 25 mei –
vr 29 mei

Schriftelijke college-examens
(schoolexamens)

Ma 1 juni

2e Pinksterdag (leerlingen vrij)

Di 2 juni

Vermoedelijke (her) start van het
onderwijs aan VSO-leerlingen in
de 1,5 meter-school volgens een
aangepast rooster

Examentrainingen na de meivakantie
Via de brief die afgelopen dinsdag is verstuurd hebben we laten weten dat vanaf 6 mei een start
wordt gemaakt met examentrainingen. We lijken steeds door een nieuwe werkelijkheid achterhaald
te worden. Woensdag is er in de tweede kamer uitgebreid gesproken over de staatsexamens voor
het VSO. D66 en het CDA hebben de minister behoorlijk aan de tand gevoeld en een meerderheid
heeft zich tegen het besluit gekeerd om de staatsexamens in het VSO door te laten gaan. D66 en
het CDA willen volgende week woensdag (6 mei) een motie in stemming brengen om de VSOexamens te schrappen. Wij hopen dat het dan alleen gaat om de schriftelijke examens die eind mei
plaats zullen vinden en niet voor de mondelinge examens in juli.
Gezien het debat dat gisteren heeft plaatsgevonden en de standpunten die daar werden
ingenomen hebben wij het besluit genomen om de examentrainingen op een andere manier vorm
te gaan geven. De examentrainingen gaan pas starten op 11 mei. De trainingen vinden plaats in
groepjes van maximaal 6 leerlingen. Voor alle eindexamenleerlingen uit de reguliere groepen geldt
dat zij één dag per week naar school komen. Zij krijgen dan alle vakken op die dag aangeboden.
De leerlingen van VMBO B4, K4 en T4 komen op de maandagen naar school (zie de schooltijden
in onderstaand schema). De leerlingen van Havo 5 komen op de donderdagen naar school.
Voor de vooreindexamen groepen geldt dat de havo 4 leerlingen niet naar school komen voor
1 juni, zij zijn voldoende voorbereid voor het schriftelijke examen. T3A komt woensdagochtend
13 mei naar school en T3B op woensdagochtend 20 mei, beide ochtenden van 08.30 tot 12.55 uur.
De klassen B3 en K3 komen op dinsdag 12 mei en dinsdag 19 mei naar school van 08.30 tot 11.30
uur.
Zoals eerder in deze ouderinfo aangegeven hebben wij als school contact met het taxivervoer
(Regiovervoer Middel-Brabant). Wij gaan er vanuit dat het vervoer (taxi, openbaar vervoer, brengen
en halen of met de fiets) voor alle leerlingen mogelijk is zodat zij gebruik kunnen maken van dit
aanbod.
Vanaf de week van 4 mei geldt dat het onderwijs op afstand gegeven wordt zoals voor de vakantie.
Vanaf 11 mei wordt het onderwijs op afstand aangepast voor de eindexamenleerlingen en voor het
vak maatschappijleer.

Maandag 11 mei

Dinsdag 12 mei
Woensdag 13 mei
Donderdag 14 mei
Maandag 18 mei

Dinsdag 19 mei
Woensdag 20 mei

B4
K4
T4A
T4B
B3
K3
T3A
H5A
H5B
B4
K4
T4A
T4B
B3
K3
T3B

08.30-12.55 uur
08.30-12.55 uur
08.30-15.05 uur
08.30-15.05 uur
08.30-11.30 uur
08.30-11.30 uur
08.30-12.55 uur
08.30-15.05 uur
08.30-15.05 uur
08.30-12.05 uur
08.30-12.05 uur
08.30-15.05 uur
08.30-15.05 uur
08.30-11.30 uur
08.30-11.30 uur
08.30-12.55 uur

