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Nieuwsbrief IV K

Aan alle leerlingen en hun ouders/verzorgers.
Gorinchem, 10 april 2020
Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen,
Overlijden oud-collega en wethouder van onderwijs

Wij ontvingen het droeve bericht dat

Wilma Voorsluijs-Schermers
op 1 april jl. is overleden. Zij was oud-leerling van het Camphusianum en rond 1980 een
aantal jaren docent klassieke talen op onze school. In de jaren ’80 en ’90 was zij wethouder
van Onderwijs, Sport en Cultuur in Gorinchem, toen de zelfstandigheid van het Gymnasium
in het geding was.
Wilma was integer en toonde een enorme inzet voor het onderwijs. Wij wensen haar
echtgenoot, Margreet, Bernd en Ilse en kleinzoon Jasper veel sterkte toe.
Namens de schoolgemeenschap van het Gymnasium Camphusianum, oud-collega’s en oudleerlingen,
Hans Ruitenbeek, rector
Reparatietoetsen (klas 1 t/m 4)
De leerlingen van klas 1 t/m 4 ontvingen op woensdag 8 april een mail waarin staat dat de
reparatietoetsen plaatsvinden op maandag 4 mei. Leerlingen die geen reparatietoets(en)
hoeven te maken, zijn die dag vrij. De andere leerlingen maken op die dag één of twee
reparatietoetsen. Het kan voorkomen dat een leerling die twee toetsen moet maken,
meerdere tussenuren heeft die dag. We proberen dit tot een minimum te beperken, maar
vragen hiervoor uw begrip.
Als de overheid op 21 april bepaalt dat de scholen langer dicht moeten blijven, laten we in
de eerste week van de meivakantie horen hoe en wanneer de reparatietoetsen dan
georganiseerd worden.

Maandag 4 mei en dinsdag 5 mei
Op 4 mei heeft leerjaar 5 les, zijn van klas 1 t/m 4 alleen die leerlingen op school die een of
meer reparatietoetsen maken. Op 5 mei is de school dicht. We vieren dan 75 jaar bevrijding.

Nieuwe slaag/zakregeling
Deze week werd de nieuwe slaag/zakregeling bekend gemaakt. De eerste gevolgen hiervan
hebben betrekking op de data van de herkansingsdagen klas 6. Deze zullen starten op
maandag 18 mei. Volgende week delen wij het volledige tijdpad met onze examinandi en
ouders.

Schoolexamens en dichtzetten van cijfers (klas 4 t/m 6)
Zoals u weet zijn de schoolexamens van onze examinandi in volle gang. Tijdens de inhaal- en
herkansingsdagen (18, 19 en 20 mei) ronden zij de laatste onderdelen van het PTA af.
Aangezien we onze examinandi niet direct willen confronteren met behaalde resultaten van
toetsperiode 3, blokkeren we de cijfers vanaf dinsdag 14 april 12.00 uur tot maandag 11 mei
12.00 uur. Docenten gebruiken deze tijd om na te kijken en te overleggen met collega’s.
Het onzichtbaar maken van de cijfers kan alleen voor de hele bovenbouw tegelijk. Dit
betekent dat ook de leerjaren 4 en 5 (en hun ouder[s]/verzorger[s]) gedurende deze drie
weken geen cijfers kunnen zien in SOM. Dit levert geen problemen op: De keuzes voor de
reparatietoetsen klas 4 zijn al gemaakt, net als de keuzes voor de inhaal- en
herkansingstoetsen van klas 5.
Als u de cijfers paraat wil hebben, maak dan voor dinsdag 14 april een screenshot van de
cijfers.
In de periode van woensdag 20 mei 12.00 uur t/m donderdag 4 juni 18.00 uur (de periode na
de herkansings- en inhaaldagen) herhalen we dit. Ook in die periode zijn in SOM de cijfers
voor klas 4 t/m 6 geblokkeerd.

Herkansings- en inhaaldagen
Klas 6
De herkansing- en inhaaldagen voor leerjaar 6 vallen op maandag 18 t/m woensdag 20 mei.
Vanaf maandag 11 mei om 12.00 uur heeft iedereen weer zicht op zijn/haar cijfers. Tot
woensdag 13 mei 12.00 uur heeft iedere examinandus de tijd om zijn inhaal-

/herkansingstoetsen op te geven. Het moment om de toetsen in te kunnen zien organiseren
we op dinsdag 12 mei van 14.00 tot 16.00. Voor ieder vak zal er een lokaal aangewezen
worden waar de toetsen en de vakdocenten aanwezig zullen zijn.
Klas 5
De nieuwe data voor de inhaal-/herkansingsdagen van leerjaar 5 zijn maandag 25 en dinsdag
26 mei. De leerlingen hebben zich inmiddels ingeschreven. In de week van 11 mei ontvangen
zij het rooster voor deze dagen.
Romereis
We zijn blij om te kunnen melden dat de Romereis voor de huidige vijfdeklassers kan
doorgaan en wel in de eerste week van het nieuwe schooljaar:
Vertrek: woensdag 2 september
Terugkeer: woensdag 9 september
Helaas was het klooster niet meer beschikbaar, maar we hebben voor zeven nachten een
goed tweesterrenhotel gevonden, dat populair is bij Nederlandse schoolgroepen. Het is een
locatie binnen de muren van de oude stad en erg dicht bij het centrale knooppunt van het
openbaar vervoer. Nadere informatie volgt tegen het einde van dit schooljaar.
Het voorbereidende Rome-onderwijs is of wordt deze week afgerond. Het is onze intentie de
dossiertoets over Rome nog vóór de zomervakantie af te nemen: de stof voor de toets is
daartoe iets aangepast.
Nieuwe notatie in SOM
Als een leerling een summatieve toets niet gemaakt heeft, noteren docenten als herinnering
voor leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) een 0.9 in SOM. De 0.9 geeft aan dat de leerling een
afspraak met de docent moet maken om de toets alsnog te maken.
Bij formatieve toetsen noteren docenten O-V-G of A-B-C-D-E in SOM. Hieraan is nu de
notatie NV (niet voldaan) toegevoegd. Hierdoor weten leerlingen en ouder(s)/verzorger(s)
het vanaf nu ook als een leerling nog een formatief werk moet inleveren/inhalen.

Met een hartelijke groet vanuit de schoolleiding,
Monique van Amersfoort, Sieneke Daniëls, Martine van Duffelen, Bob van Haren, Arno
Pruissen, Hans Ruitenbeek en Erika de Valk

