
 

 

  

 

 

 

 

Aan de leerlingen van de eindexamenklassen en hun ouder(s)/verzorger(s) 

 

 

 

 
Datum: 19 maart 2020 

Ons kenmerk: 200319/mhk/2.CORR/EXAMENS 

Onderwerp: doorgang schoolexamens 
 

Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen, 

 

Naar aanleiding van het bericht van afgelopen dinsdag, ontvangen jullie hierbij meer 

informatie over de planning rondom schoolexamens en de voorbereiding hierop. 

 

In de kamerbrief van de minister van onderwijs staat (samengevat) het volgende: 

- Scholen krijgen de ruimte om de schoolexamens van de examenleerlingen af te 

nemen op school; 

- Van het RIVM krijgen we aanvullende richtlijnen voor het organiseren van de 

schoolexamenactiviteiten; 

- Het ministerie geeft aanvullend aan dat het in de komende periode alleen voor 

examenleerlingen toegestaan is naar school te komen. Andere leerlingen komen 

niet naar school; 

- Leerlingen en collega’s met gezondheidsklachten (bijv. verkoudheid) mogen niet 

naar school komen. We kunnen daarom deelname aan de 

schoolexamenactiviteiten voor de examenleerlingen niet verplichten. Tegelijkertijd 

mag er van hen worden verwacht dat zij deelnemen aan de schoolexamens als zij 

geen gezondheidsklachten hebben; 

- In uitzonderlijke omstandigheden en als het niet anders kan, mag het 

schoolexamen worden afgerond een dag voor de start van het centraal examen 

van het betreffende vak. Leerlingen die dat niet lukt worden verwezen naar het 

tweede en eventueel derde tijdvak; 

- Scholen krijgen de ruimte om het PTA aan te passen, zolang maar aan de 

eindtermen van het vak wordt voldaan; 

- Het centraal examen start vooralsnog gewoon op 7 mei. Een definitieve beslissing 

hierover wordt voor 6 april genomen; 

- Eindexamenkandidaten mogen alleen naar school komen voor de schoolexamens. 

De voorbereiding daarop moet nog altijd van afstand gebeuren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Naar aanleiding van dit besluit van de minister laten we jullie hierbij het volgende weten: 

 

Toetsweek 

- We organiseren de toetsweek voor onze examenleerlingen in de week van 30 

maart; 

- We hanteren voor zover mogelijk dezelfde indeling van toetsen op een dag als in 

het oorspronkelijke toetsrooster; 

- We zullen de toetsen zoveel als mogelijk verspreiden over de dag, zodat het 

aantal aanwezige personen in het pand zo beperkt mogelijk is; 

- We gebruiken de gymzalen om de toetsen af te nemen en richten die in volgens 

de richtlijnen van het RIVM om voor een veilige toetsomgeving te zorgen; 

- We plannen in de week van 30 maart alleen de schriftelijke toetsen. Dus niet het 

praktische werk en ook niet de mondelingen. Die zullen we plannen vanaf 6 april. 

Indien de scholen vanaf dat moment weer open zijn, zal dit betekenen dat er voor 

de betrokken collega’s en leerlingen helaas lessen uitvallen. Dit geeft ons de 

ruimte om een zo optimaal mogelijk toetsrooster te maken, waarin leerlingen zich 

niet langer in het pand ophouden dan nodig en het aantal aanwezige personen 

zoveel mogelijk beperkt blijft; 

- Voor leerlingen met gezondheidsklachten organiseren we na de toetsweek een 

aantal inhaalmomenten. Het is ons streven om voor de meivakantie alle 

onderdelen van het schoolexamen afgerond te hebben, om teveel stress direct na 

de vakantie te voorkomen; 

We willen de leerlingen op het hart drukken om, als hun gezondheid dat toelaat en het 

kan volgens de richtlijnen van het RIVM, hun schoolexamens zoveel als mogelijk deze 

toetsweek te maken. De periode na de toetsweek tot het examen is nog kort. Gemiste 

examens zullen daarom in een kort tijdsbestek ingehaald moeten worden. Je kunt het 

centraal examen voor een vak niet maken als je het schoolexamen niet hebt afgerond. 

Het ministerie geeft de ruimte om dat examen dan in het tweede tijdvak te maken, maar 

dat betekent automatisch dat een eventuele herkansing in het derde tijdvak, na de 

zomervakantie, plaatsvindt. Dat is wellicht onvermijdelijk, maar niet ideaal. 

Het aangepaste rooster voor de toetsweek ontvang je vrijdag 20 maart van ons. 

 

Voorbereiding op de toetsweek 

We willen de komende week gebruiken om onze leerlingen zo goed als het kan voor te 

bereiden op de toetsweek. In de meeste gevallen zal de leerstof (zo goed als) af zijn. 

Toch zullen leerlingen nog vragen hebben en zich onzeker voelen vanwege de plotselinge 

sluiting van de scholen. We hebben docenten gevraagd aan te geven of zij daarom via 

Teams op ingeroosterde momenten leerlingen kunnen helpen met vragen of een live les 

te geven. Dit zal niet voor alle vakken noodzakelijk en mogelijk zijn. Daarnaast houden 

leerlingen via Teams natuurlijk de hele week de kans om vragen te stellen en extra 

oefenen, 

We zullen na inventarisatie een rooster maken en dat op vrijdag 20 maart met jullie 

communiceren. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Aanpassingen PTA 

De kamerbrief geeft ons de ruimte het PTA aan te passen, mits aan de eindtermen voor 

alle vakken wordt voldaan. We hebben alle vaksecties gevraagd kritisch te bekijken of dit 

mogelijk is. Dat leidt tot een aantal voorgenomen wijzigingen. Deze moeten nu (dat is 

wettelijk zo bepaald) door de Deelraad van onze school worden goedgekeurd. We zullen 

dit proces op afstand en met spoed nu verder volgen en de wijzigingen vrijdag 20 maart 

met jullie communiceren. 

 

Concreet 

Morgen ontvangen jullie van ons: 

- Het definitieve rooster voor de toetsweek; 

- Eventuele wijzigingen in de PTA’s; 

- Een rooster voor momenten waarop je docent je de komende week via Teams kan 

helpen. 

 

We realiseren ons dat onze leerlingen een onzekere periode achter de rug hebben. Bijna 

dagelijks veranderde de informatie: eerst ging de toetsweek door, toen niet en nu weer 

wel. Deze onzekerheid komt bovenop de onzekerheid die iedereen al voelt over zijn eigen 

gezondheid en die van de mensen in de directe omgeving en over de duur en ernst van 

deze crisis. Het is in deze omstandigheden ongelofelijk moeilijk voor onze leerlingen om 

de juiste concentratie op te brengen voor het maken van schoolexamentoetsen. Zeker 

omdat het om de laatste kans gaat het schoolexamencijfer te verbeteren en de 

naderende examens ook al genoeg stress opleveren. We hopen dat het onze leerlingen 

desalniettemin lukt om de concentratie op te brengen om hun schoolexamens zo goed 

mogelijk voor te bereiden. We hebben veel vertrouwen in wat zij de afgelopen jaren 

geleerd hebben en in hun vermogen om met deze moeilijke omstandigheden om te gaan. 

Zet ‘m op! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 
 

 

 

 

Rob Schuurmans 

Rector 

 


