
 

 
 
 
 
Betreft: update 18 maart 2020 
 
Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen, 
 
In aansluiting op onze berichtgeving van 16 maart, informeren wij u over de meest recente 
ontwikkelingen 

Voortgang van het onderwijs 

De leerstof is voor alle leerlingen grotendeels beschikbaar. Een aantal docenten merkt dat het beter is 
per dag huiswerk op te geven in plaats van voor de hele week in één keer. Met name 
examenkandidaten zijn volop bezig met schoolwerk. Mentoren/docenten zullen regelmatig met uw 
kind overleggen en bekijken hoe ver hij/zij is met de leerstof. Indien nodig volgt contact met u als 
ouder(s)/verzorger(s). Er wordt veel in gang gezet. 

Magister hapert soms 

Door grote drukte werkt Magister nu en dan wat minder goed. De technische dienst van Magister 
zoekt naar een oplossing. 

Nieuws voor examenleerlingen 

Voor de examenleerlingen kwam gistermiddag via de minister van OCW het bericht dat de 
schoolexamens hervat mogen worden. Hoofdpunten uit deze berichtgeving zijn te vinden via deze 
link. 

Op dit moment zijn de betrokken directeuren en eindexamenkandidaten druk bezig met het 
inventariseren in hoeverre het SE van de leerlingen compleet is. Vanuit die inventarisatie kan dan 
worden bekeken welke onderdelen nog getoetst moeten worden en hoe dat het beste kan gebeuren. 
Er is ruimte om zaken samen te voegen of op alternatieve wijze af te nemen, bijvoorbeeld mondeling 
per Skype. Scholen mogen daar soepel mee omgaan zolang de eindtermen gehaald worden. 

Wanneer een leerling niet in staat is het schoolexamen af te ronden vanwege gezondheidsklachten, 
is er ook een mogelijkheid om het SE af te ronden in de maand mei/juni. Indien nodig kunnen deze 
leerlingen daarna voor het eindexamen ook naar het tweede tijdvak (15 t/m 18 juni) of eventueel het 
derde tijdvak (11 t/m 20 augustus) worden verwezen zodat er meer tijd is voor het afronden van het 
schoolexamen. 

We willen proberen voor het weekend het plan van aanpak voor het schoolexamen met u te 
communiceren. Dit is wel onder voorbehoud van mogelijk veranderende omstandigheden. Alles onder 
strikte veiligheidsvoorwaarden van het RIVM. 

Helaas is in de media het misverstand ontstaan dat het onderwijs voor de examenkandidaten hervat 
kan worden. Dat is niet het geval. De scholen blijven gesloten voor onderwijsactiviteiten, ook voor 
examenkandidaten. Er wordt uitsluitend ruimte geboden om een andere inrichting van de laatste 
toetsen te kiezen en desgewenst op school schoolexamens af te nemen. Slechts voor de CSPE’s 
(praktijkexamens profielen kader/basis) is er beperkte ruimte om voorbereidingen te treffen op school. 
Alles onder strikte veiligheidsvoorwaarden van het RIVM. De overheid neemt later een besluit over het 
wel of niet doorgaan van de eindexamens. 

Maatschappelijke stage 

Eerder deze week informeerden wij u al over het annuleren van alle (buitenschoolse) activiteiten. Voor 
de volledigheid geldt dat ook de maatschappelijke stages voor alle leerlingen van de derde klas 
worden opgeschort. Dat betekent dat leerlingen geen stages meer mogen lopen of aangeboden 
krijgen. Dit geldt voor onbepaalde tijd. 
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Feedback is welkom 

Het zal duidelijk zijn dat het in twee dagen tijd omschakelen van lesgeven in klassen in een gebouw 
naar lesgeven via een digitale verbinding een heel grote verandering is: voor docenten en zeker ook 
voor leerlingen. We vragen daarom ieders medewerking en begrip; u kunt ons helpen door feedback 
te sturen als u denkt dat dingen beter kunnen. We doen ons best om daarmee rekening te houden. 

Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn, informeren wij u daarover. 

Mede namens de leden van het managementteam, 

Met vriendelijk groet, 
 
Ferdinand Vinke 
Bestuurder 


