Aan de examenleerlingen en hun ouders/verzorgers
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Betreft: Schoolexamens

Beste ouders en examenleerlingen,
Dinsdagavond hebben het ministerie van onderwijs en het College van Toetsen en Examens
(CvTE), na overleg met het LAKS en het RIVM, besloten dat scholen toch (mondelinge)
schoolexamens en herkansingen mogen afnemen zodat het centraal examen in mei doorgang
kan vinden. Indien de situatie in Nederland dan dusdanig verslechterd is dat dit niet mogelijk blijkt
te zijn, verwachten wij aanvullende informatie/maatregelen van de overheid. De schoolleiding
vindt het prettig dat we de eindexamenleerlingen weer perspectief kunnen bieden. Via deze brief
willen we u laten weten wat dit in de praktijk betekent.
Voorbereiden op afstand
In tegenstelling tot wat u misschien in sommige media heeft gelezen, mogen ook de
eindexamenleerlingen niet fysiek naar school komen om lessen te volgen. Onze school
organiseert het onderwijs op afstand voor al onze leerlingen, dus ook voor de
eindexamenleerlingen. Om de examenleerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op de
komende schoolexamens, kunnen zij Magister raadplegen voor studieplanners, opdrachten, extra
aantekeningen, etc. Docenten geven - voor zover mogelijk - daarnaast online les via Microsoft
Teams. Helaas merken we dat het op dit moment soms moeilijk is via Magister of Microsoft
Teams te werken. Veel leerlingen en docenten in Nederland proberen daar tegelijkertijd gebruik
van te maken. Dit zorgt soms voor foutmeldingen en andere (inlog)problemen. We gaan ervan uit
dat deze op korte termijn door de leveranciers zullen worden opgelost, maar vragen hiervoor dus
nog wat geduld.
Schoolexamen
Vanochtend is na directieoverleg besloten dat de SE-week (schoolexamen 5) van de
examenleerlingen zoals gepland en opgenomen in de examenwijzer gaat starten op maandag 6
april. Hiermee houden we het oorspronkelijke toets-rooster aan, alleen spreiden we de
schoolexamens en loopt deze afname door tot donderdag 16 april.
Voor een aantal vakken dienen voorafgaand aan de SE-week nog onderdelen van het
schoolexamen te worden afgerond die bij een gewone situatie in de les zouden plaatsvinden.
Deze onderdelen zullen worden afgenomen in de periode van dinsdag 24 maart tot en met

vrijdag 3 april. Informatie met betrekking tot tijden en locatie over deze onderdelen ontvang je
morgen per mail.
Bij het afnemen van de schoolexamens /toetsen zullen we extra hygiënemaatregelen nemen:
• In de examenruimtes plaatsen we een beperkt aantal leerlingen om minimaal 1,5 meter
afstand te houden tussen tafels;
• In de examenruimtes zijn de tafels van te voren schoongemaakt;
• De examenruimtes worden na iedere zitting extra geventileerd;
• Na afloop van de toets(en), verlaat je het gebouw en de directe omgeving;
• Verder gelden de richtlijnen van het RIVM.
Maatwerk / zieke leerlingen
Wij rekenen erop dat leerlingen die geen klachten hebben, zoals deze door het RIVM beschreven
worden, de toetsen op school maken. Voor leerlingen die ziek zijn of die voldoen aan de criteria
van het RIVM en dus niet de toetsen kunnen maken, zal een inhaalprogramma georganiseerd
worden. De precieze invulling van dit inhaalprogramma zal nader worden uitgewerkt en zal ook
afhangen van het aantal zieke leerlingen. Maatwerk per leerling zal in sommige gevallen
geboden moeten worden. Bij het afnemen van de toetsen volgen wij de richtlijnen van het RIVM.
Als het voor een leerling niet mogelijk is om voor de start van het eerste tijdvak van het Centraal
Examen de schoolexamens af te rond (7 mei 2020), heeft de school de mogelijkheid om
schoolexamens voor die betreffende leerling en vak door te laten lopen in het eerste tijdvak.
Het schoolexamen van een vak moet zijn afgerond voordat de leerling deelneemt aan het
Centraal Examen van dat vak. Als deze maatregelen geen oplossing bieden, kunnen leerlingen in
het uiterste geval ook worden doorverwezen naar het 2e tijd.
Tot slot willen we jullie, de examenleerlingen, op het hart drukken dat wij als school er alles aan
doen om in deze bijzondere situatie ervoor te zorgen dat jullie straks examen kunnen doen. Deze
situatie zorgt voor veel onduidelijkheid en dat zorgt voor onrust. Wij zullen jullie met enige
regelmaat op hoogte houden van alle ontwikkelingen en zo duidelijk mogelijk communiceren.
Jullie hebben zelf ook nog een ‘klus te klaren’, namelijk hard studeren voor de laatste loodjes. Wij
wensen jullie daarbij heel veel succes!
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