Scholengemeenschap voor VMBO – HAVO – Atheneum – Gymnasium

Beste leerlingen,
Hierbij lanceert de school laks@zwincollege.nl voor de voorexamenleerlingen en de
eindexamenleerlingen.
In dit mailtje wil de leerlingenraad een kleine uitleg geven waar laks@zwincollege.nl voor bedoeld is.
Jullie zijn vast wel bekend met de nationale organisatie LAKS (Landelijk Actie Komitee Scholieren).
Deze organisatie neemt de klachten tijdens de centrale examens op van leerlingen van heel
Nederland.
Nu zijn er tijdens SE’s en CSE’s vaak kleine problemen/storingen waar jij bij de landelijke organisatie
niet terecht kan.
Daarom willen we jullie een paar voorbeelden geven waarvoor je laks@zwincollege.nl kan gebruiken:
“je zit je toets te maken en 2 leraren zitten te communiceren. Als dat storend is, kan dat invloed
hebben op je cijfer. Dus kan je dat melden op laks@zwincollege.nl”
“je moet je examen beginnen en je leraar is veel te laat bij zijn lokaal en je moet je toets te laat
beginnen. Ook dit kun je melden bij laks@zwincollege.nl”
“je ben je toets aan het maken en opeens komt er een lange mededeling over de intercom en hierdoor
word je afgeleid. Dit is natuurlijk storend dus kan je dat melden”
“je bent een toets aan het maken en in het lokaal naast je zitten ze film te kijken en het geluid staat zo
hard dat je afgeleid wordt. Dat kan je nu melden”
“je hebt recht op verlening (bijvoorbeeld: dyslectici) maar de leraren zijn te laat of maken in de extra
tijd veel herrie bij het terugnemen van de papieren van de anderen”
Als je een mailtje heb verstuurd naar laks@zwincollege.nl dan komt dat bij een bepaalde persoon en
die verspreidt dat dan weer naar de personen die er doelgericht iets aan kunnen doen.
Als er tijdens centrale examens moeilijke opdrachten in de toets zitten, kan de school daar niks aan
doen. Dus moet je dat alsnog sturen naar het landelijk LAKS.
Door laks@zwincollege.nl proberen we de orde en rust tijdens examens te verbeteren, opdat jullie
betere cijfers kunnen halen. Maak er ook gebruik van!

Groeten van De Leerlingenraad.

