
 

 

  

 

 

 

 

 

 
Datum: 24 maart 2020 

Ons kenmerk: 200324/mhk/2.CORR/correspondentie algemeen/CORONA 

Onderwerp: Centraal examen en schoolexamens 
 

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

 

Zojuist heeft minister Slob bekend gemaakt dat de centrale examens niet doorgaan. Dat 

is een fors besluit, maar in deze onzekere omstandigheden het enige juiste. Dat betekent 

dat de schoolexamencijfers gaan bepalen of een leerling geslaagd is of niet. Het 

ministerie werkt nog aan een uniforme zak-slaagregeling en herkansingsregeling en 

daarover worden we later nog geïnformeerd. 

 

Doordat er geen centraal examen meer is, is de deadline voor het afronden van het 

schoolexamen naar achteren geschoven. Deze deadline is nog niet bekend, maar de 

minister noemde in zijn persconferentie begin juni. Voor dat moment zullen alle 

schoolexamens moeten zijn afgerond en nagekeken en moeten de resultaten opgestuurd 

zijn naar de inspectie. Een eventuele herkansing zal waarschijnlijk daarna nog plaats 

moeten vinden. 

 

In eerste instantie hebben wij ervoor gekozen de schoolexamens zoveel mogelijk voor de 

meivakantie af te ronden, zodat de leerlingen zich na de meivakantie konden richten op 

het centraal examen. In deze nieuwe situatie laten we de volgende week geplande 

toetsweek niet doorgaan.  

 

De komende weken zullen nog onzekere weken blijven. De richtlijnen voor sociale 

distantie zijn gisteren nog aangescherpt door het kabinet. We vinden het onlogisch en 

onwenselijk om met die verscherpte richtlijnen en in deze onzekere tijd op school onze 

schoolexamens te organiseren. Dat is ook niet nodig, omdat we langer de tijd hebben om 

het schoolexamen af te sluiten. 

 

Op 6 april volgt de uitslag van het onderzoek over de verspreiding van Corona dat het 

RIVM onder Brabantse jongeren heeft uitgevoerd. De minister zal op basis van dat 

onderzoek een besluit nemen over het sluiten van de scholen. Wij wachten dat moment 

af om een beslissing te nemen over onze toetsweek en de afronding van het 

schoolexamen. We kiezen er dus voor om nu nog geen nieuwe datum te plannen voor de 

toetsweek, maar te wachten tot we meer informatie hebben. Zo willen we voorkomen dat 

we wederom op onze planning terug moeten komen. We gebruiken deze tijd ook om 

nogmaals, met de nieuwe informatie die we nu hebben, kritisch te kijken naar het PTA en 

daarin eventueel wijzigingen in aan te brengen. 

 

Van de laatste schoolexamens gaat veel afhangen. Sommige leerlingen staan er sterk 

voor en kunnen met vertrouwen die schoolexamens in. Voor andere leerlingen had een 

goed gemaakt centraal examen het verschil kunnen zijn tussen slagen of zakken. Zij 

zullen nu een goed resultaat moeten halen voor hun laatste schoolexamens. Voor alle 

leerlingen geldt dat zij de komende weken verder kunnen met de voorbereiding op die 

schoolexamens. Daarvoor blijven hun docenten ook beschikbaar via Teams. We zullen 

het werken via Teams in de tussentijd ook blijven evalueren. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zodra we meer informatie hebben, informeren we jullie opnieuw. Voor nu wens ik alle 

leerlingen een goede voorbereiding toe op de schoolexamens, maar bovenal voor 

iedereen een goede gezondheid. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 
 

 

 

 

Rob Schuurmans 

Rector 

 

 

 


