
 

 
 
Betreft: update 20 maart 2020 
 
Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen, 
 
In aansluiting op onze berichtgeving van 18 maart, informeren wij jullie over de meest recente 
ontwikkelingen rondom de afronding van het schoolexamen. 

Eerder deze week informeerde ik jullie over de brief van de minister van Onderwijs waarin hij aangeeft 
dat de examenleerlingen de mogelijkheid dienen te krijgen om hun schoolexamens af te ronden. In die 
brief geeft de minister ook ruimte om het schoolexamen aan te passen in verband met de veranderde 
omstandigheden. We zijn hiermee aan de gang gegaan en hebben we een aantal uitgangspunten 
geformuleerd. 

Maatregelen WP voor toetsing examenkandidaten 

• We toetsen op school alleen als het niet anders kan; waar mogelijk zoeken we alternatieven 
waarbij geen fysiek contact nodig is; 

• Er zijn toetsen uit het PTA die we ongeldig kunnen verklaren, omdat de eindtermen al 
afgedekt zijn door andere toetsen; 

• Er zijn toetsen die mogelijk een andere vorm kunnen krijgen waardoor ze thuis gemaakt 
kunnen worden; 

• Er zijn toetsen die mondeling kunnen worden afgenomen; 

• Zieke leerlingen en medewerkers (zie de norm van het RIVM) mogen niet naar school komen. 
Neem dit alsjeblieft serieus: het afronden van het schoolexamen is belangrijk, maar de 
gezondheid van jezelf en die van de mensen om je heen is nog belangrijker; 

• Leerlingen die het niet aandurven om naar school te gaan, hoeven niet te komen; 

• Leerlingen die hun schoolexamens niet kunnen maken omdat ze ziek zijn of omdat ze het niet 
aandurven om te komen, zullen hun schoolexamens op een ander moment moeten inhalen. 
Dit kan gevolgen hebben voor het wel of niet kunnen 
deel nemen aan het (eerste tijdvak van het) centraal examen. 

Bovenstaande betekent dat we onze leerlingen vragen om beschikbaar te zijn voor het maken 
van schoolexamens op school. Omdat hierin de situatie per deelschool verschillend is, wordt 
hierover vandaag per deelschool nadere informatie verstuurd. 

Wanneer toetsen op school plaatsvinden houden wij vanzelfsprekend rekening met de voorschriften 
van het RIVM: 

• Er mogen maximaal 100 mensen in het gebouw; 

• De minimale afstand tussen personen is 1,5 meter; 

• De hygiënemaatregelen nemen we in acht. 

Dank voor jullie begrip 

Tot slot: we beseffen terdege dat we momenteel te maken hebben met een situatie die bijna dagelijks 
wijzigt. Als school houden we steeds de adviezen en richtlijnen van de overheid aan. Op die manier 
denken we de juiste dingen te doen met betrekking tot ieders gezondheid en welbevinden en 
tegelijkertijd ook met betrekking tot het afronden van de examens. We hopen op ieders begrip in deze. 

Mede namens de leden van het managementteam, 

Met vriendelijk groet, 
 
Ferdinand Vinke 
Bestuurder 


