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Aan de ouders en de leerlingen van 5HSchk1, 5Hschk2 en 5Hschk3 
 

 

 

 

 

Datum:   19 maart 2021 

Kenmerk: 202100297/RUP 

Betreft:  Praktische opdracht zouten voor het vak scheikunde 

 

 

Beste leerlingen en beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Voor het vak scheikunde worden er dit schooljaar twee praktische opdrachten gemaakt die 

onderdeel zijn van het practicumdossier. Dit dossier telt voor 5% mee voor het 

schoolexamen, vandaar dat jullie binnenkort allemaal tegelijkertijd naar school mogen komen 

om aan dit practicum te werken! 

 

We verwachten jullie op dinsdag 23 maart in 115, 117 en 118. De verdeling van de leerlingen 

over de lokalen hangt op de deur en zal met leerlingen gecommuniceerd worden. 

 

Wat moeten de leerlingen voorbereiden? 

De leerlingen maken tussen de online lessen een werkplan dat ze vervolgens op dinsdag 23 

maart kunnen uitvoeren. Ze hoeven hier vervolgens geen verslag over te schrijven, maar 

leveren hun werkplan in. Dit moet samen met de resultaten en beantwoording van de 

onderzoeksvragen op papier ingeleverd worden tijdens het practicum uur. De leerlingen zijn 

allemaal in het bezit van een werkboekje met daarin de beoordelingsrubric. Het gebruik van 

een Science Data van school is toegestaan. Het gebruik van een (grafische) rekenmachine 

is NIET toegestaan. Jassen, telefoons en tassen dienen in de kluis opgeborgen te zijn. 

 

Procedure in verband met corona. 

- De leerlingen werken in zelfgekozen groepjes van drie personen. Slechts één 

persoon mag door de klas lopen om materialen te pakken. Spreek dus vooraf met 

elkaar af wie die persoon is! De materialen staan zo veel mogelijk klaar. 

- Het dragen van een mondkapje is verplicht op school. Ook in het practicumlokaal. Bij 

het niet dragen van een mondkapje word je uit de les verwijderd en zal de 

examencommissie zich beraden over een passende sanctie. Het dragen van een 

mondkapje zorgt niet alleen voor je eigen veiligheid, maar ook voor die van je 

klasgenoten én de docenten. 

- Voor en na de les moeten de leerlingen hun handen desinfecteren. 

 

Dit schoolexamen is onderdeel van het eindexamen; het is dus niet toegestaan om met 

andere groepjes te praten. En bij afwezigheid dient de examensecretaris vooraf via e-mail op 

de hoogte zijn gebracht door ouders/verzorgers. Om namelijk in aanmerking te kunnen 

komen voor een eventueel inhaalmoment zonder het verspillen van de herkansing, wil de 

examencommissie graag weten wat de reden van het missen van het tentamen is. Zonder 
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deze aanvraag van ouders/verzorgers, of bij een te laat ingediende aanvraag, is er geen 

recht op herkansing en zal het inhalen gezien worden als de herkansing. 

 

Mochten er nog vragen zijn over het practicum: neem vooral contact op met mevrouw Beelen 

of meneer Schrama-van Erp. 

 

Met vriendelijke groet, 

Mede namens mevrouw Beelen en meneer Schrama-van Erp, 

 

 

Priscilla Ruizeveld de Winter 

Conrector 2345 havo 

Examensecretaris 

p.ruizevelddewinter@schoter.nl  
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