FAQ mavo 4, havo 5 en VWO 6
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Wanneer starten de online lessen via MS Teams?
De online lessen starten op maandag 30 maart volgens je lesrooster.
Wat ga in de online lessen doen?
De online lessen zijn gericht op het voorbereiden van de schoolexamenstof voor inhalen en
herkansen. Klik hier voor de studiewijzer afstand leren die online wordt aangeboden.
Hoe gaan de online lessen plaatsvinden?
Dit gebeurt via het platform MS Teams. Klik hier voor het aanmelden of downloaden van
Office 365.
Wordt de aanwezigheid tijdens de online lessen bijgehouden? Telt dat ook nog mee voor
mijn 80% aanwezigheid?
Nee.
NB: Voor havo 4 wordt dit wel bijgehouden!
Wat is de deadline voor het inleveren van een aanvraag inhaal/herkansing formulier?
Dit is 11 mei vóór 12:00 uur.
Wanneer worden de opgeschorte toetsen hervat?
Vanaf 14 april worden de toetsen uit periode 3 die nog niet zijn afgenomen, hervat. Klik hier
voor de planning van de komende weken.
Ik heb mijn PO nog niet ingeleverd. Wordt hier ook een moment voor gepland? Dat verschilt
per vak en opleiding. De docent zal je hierover informeren of heeft dat reeds gedaan.
Hoe moet ik mijn mondelinge toets afleggen?
De mondelinge toetsen zullen online worden afgenomen. De docent zal je hierover
informeren of heeft dat reeds gedaan.
Mijn mavo LOB dossier is nog niet af. Wat moet ik nu doen?
Je ontvangt van je docent een digitale opdracht.
Wanneer moet ik mijn PWS inleveren?
Voor de mavo opleiding uiterlijk 3 april.
Voor de havo/vwo opleidingen uiterlijk 6 april.
Wanneer is er inzage periode SE 3?
7, 8 en 11 mei is er gelegenheid voor inzage periode SE 3.
Geef dit door aan de desbetreffende docent.
Kan ik SE1, SE2 en/of SE3 inhalen en/of herkansen?
Er volgt een aangepast reglement inhalen/herkansen na de bekendmaking van de nieuwe
zak/slaag regeling door het ministerie.
Mag ik mijn se-cijfers van vorig jaar meenemen?
Dit is afhankelijk van de nieuwe zak/slaag regeling. Deze wordt rond 6 april door de minister
bekend gemaakt.
Zullen er rekenvoorbeelden komen als de zak- en slaagregeling bekend is?
Ja.
Hoe gaat nu de diplomering eruitzien?
Dit is helaas nog niet bekend.
Hoe kom ik aan een nieuw wachtwoord voor mijn schoolaccount ?
Via de site https://accounts.zadkine.nl
Mijn vraag staat er niet bij en/of is nog niet beantwoord.
Als je vraag er niet tussen staat, klik dan hier om je vraag te mailen.

