
 

 

  

 

 

 

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

 

 

 

 
Datum: 1 april 2020 

Ons kenmerk: 200401kkn/2.corr/corr.algemeen 

Onderwerp: Afsluitende schoolexamens 
 
 

 

 

Beste leerling, geachte ouder(s)/verzorger(s), 

 

Gisteren heeft de minister-president in een persconferentie bekend gemaakt dat de 

scholen tot in elk geval 28 april gesloten blijven. Over de periode daarna is nog 

onzekerheid. Het kabinet heeft de hoop dat we daarna voorzichtig weer delen van het 

normale leven kunnen oppakken, maar ook dat is onzeker. 

 

Vorige week hebben we ervoor gekozen de nieuwe informatie van het kabinet af te 

wachten voordat we een nieuwe planning maken voor het afronden van het 

schoolexamen. Die beslissing werd ingegeven door twee factoren. 

 

Ten eerste de onzekerheid die de leerlingen tot dat moment hadden gehad. In een week 

tijd werd eerst gecommuniceerd dat de scholen open bleven (en de schoolexamens dus 

doorgingen), vervolgens dat de scholen dichtgingen (en de schoolexamens niet door 

konden gaan), vervolgens dat de schoolexamens toch door konden gaan (met 

inachtneming van de richtlijnen van het RIVM) en daarna dat de centrale examens niet 

doorgingen, dat de schoolexamens zakken of slagen zouden betekenen en dat scholen 

werd geadviseerd de tijd te nemen om het schoolexamen af te sluiten. We wilden de 

emotie en onzekerheid die de steeds veranderende beslissing met zich meebracht zoveel 

mogelijk voorkomen. 

 

Ten tweede de nog altijd aanwezige zorgen in de samenleving. Die zorgen leiden ertoe, 

dat leerlingen en ouders zich onzeker voelen over de veiligheid rondom het afnemen van 

de schoolexamens, ondanks de richtlijnen van het RIVM. Van scholen die de 

schoolexamens wel hebben afgenomen, hoorden we dat veel examenleerlingen afwezig 

waren bij de schoolexamens. We schatten in dat met een pas op de plaats de 

schoolexamens onder idealere omstandigheden kunnen worden afgelegd dan nu het 

geval was. Met minder zorgen en daardoor meer concentratie op het schoolexamen. 

 

Met de nieuwe informatie van het kabinet (en de daarbij horende zekerheden en 

onzekerheden) hebben we bekeken hoe we de schoolexamens op een goede manier 

kunnen afsluiten. Daarbij is het ons doel geweest om (binnen de kaders van de wet, ons 

eigen PTA en de eindtermen van de verschillende vakken) de schoolexamens zo te 

organiseren dat jullie, onze leerlingen, zo min mogelijk de dupe worden van het 

annuleren van het eindexamen en de onzekere periode waarin we leven. Dit heeft geleid 

tot de volgende besluiten. 

 

Tot de meivakantie 

De weken voorafgaand aan de meivakantie worden gebruikt om eventuele achterstanden 

in het PTA in te halen. Leerlingen die toetsen gemist hebben ontvangen hierover bericht 

van de leerlingcoördinator.  

 



 

 

 

 

 

Daarnaast worden in deze periode praktische schoolexamens (zoals voor Kunst 

Beeldend) en mondelingen afgenomen. De mondelingen worden afgenomen via Teams. 

Het is daarom belangrijk dat je weet hoe Teams werkt. Voor je docent moet je tijdens je 

mondeling zichtbaar zijn, dat kan bijvoorbeeld door Teams te gebruiken via je mobiele 

telefoon.  

Voor het inhaalwerk en praktisch werk moeten de leerlingen naar school komen. Dat kan 

alleen binnen de richtlijnen van de RIVM, dus als een leerling geen last heeft van 

verkoudheidsklachten en geen gezinsleden heeft met koorts. 

 

De toetsweek 

De toetsweek, waarin de laatste schoolexamens uit het PTA worden afgenomen, 

organiseren we vanaf woensdag 6 mei tot en met vrijdag 15 mei. Hiervoor wordt een 

nieuw rooster gemaakt. In dat rooster wordt het aantal leerlingen dat tegelijkertijd op 

school moet zijn zoveel mogelijk beperkt. Daarnaast wordt ernaar gestreefd dat toetsen 

zoveel mogelijk verspreid worden over de dagen en zo weinig mogelijk leerlingen twee 

toetsen op een dag hebben. 

 

PTA 

We gebruiken deze week nog voor de laatste wijzigingen in het PTA. Voor de meeste 

vakken weet je docent al wat de precieze stof voor het laatste schoolexamen wordt.  

 

Herkansingen 

De toetsen uit de derde toetsweek zijn volgens het PTA niet herkansbaar. We willen dit 

veranderen. We doen bij de Deelraad het voorstel dat elke leerling na de derde 

toetsweek twee toetsen mag herkansen. Eén herkansing van een toets uit toetsweek 3 

en één herkansing van een toets uit toetsweek 1, 2 of 3. Die herkansingen worden 

(vooralsnog) georganiseerd op 29 mei en 2 juni. Voor eventuele gemiste toetsen uit 

toetsweek 3 zal na de toetsweek een inhaalschema gemaakt worden. 

 

Slaag-zak regeling en uitslag 

Het ministerie heeft nog geen nieuwe slaag-zakregeling gepubliceerd. We kunnen jullie 

hierover dus nog geen duidelijkheid geven. Via de wandelgangen horen we dat de uitslag 

op 10 juni bepaald kan worden. Ook daarover hebben we nog geen officieel bericht 

ontvangen, maar van die datum gaan wij vooralsnog uit. Daarna volgt waarschijnlijk nog 

een herkansings- en beroepsmogelijkheid. Ook daarover moeten wij nog bericht 

ontvangen van het ministerie. Tijdens de toetsweek kun je geen nieuwe resultaten in 

Magister zien. Zo kun je focus houden op de toetsen die nog komen gaan en kunnen we 

van de uitslag alsnog een feestelijk moment maken. 

 

Examenuitje en gala 

Helaas zal er dit jaar geen examenuitstapje zijn. De maatregelen vanuit het RIVM maken 

dat op dit moment onmogelijk. Indien er al betaald is voor het examenuitje, zal het geld 

teruggeboekt worden via het bankrekeningnummer waarmee het ook is betaald. We 

proberen dit zo snel mogelijk in orde te maken. 

 

Het gala is ieder jaar een mooie avond om naar uit te kijken voor leerlingen. Helaas zal 

deze avond niet plaats kunnen vinden op dinsdag 26 mei, omdat evenementen tot 1 juni 

zijn verboden. Omdat wij vinden dat deze avond een unieke ervaring is voor leerlingen 

ter afsluiting van een schoolcarrière, gaan we kijken naar een alternatieve datum. Als er 

na 28 april meer duidelijkheid is over het openen van de horeca zullen we daarover 

communiceren. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Je ontvangt zo snel mogelijk van ons het rooster voor de toetsweek en de veranderingen 

in het PTA. Voor de mondelingen maken de docenten zelf een indeling en communiceren 

die met de leerlingen. De leerlingen die nog andere schoolexamens in te halen hebben, 

horen zo snel mogelijk van de leerlingcoördinator wanneer zij op school worden 

verwacht.  

 

We hopen dat het jullie met deze aanpassingen lukt om, ondanks de ingewikkelde 

omstandigheden, je middelbare school op een goede manier af te sluiten. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 
 

Rob Schuurmans  

Rector 

 

 

 


