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Beste ouders en verzorgers,
Via het ministerie van onderwijs is gisteren bekend gemaakt dat alleen voor leerlingen uit
examenklassen mogelijkheden worden gecreëerd om op school hun schoolexamens af te
ronden. Onze zorg is nu de examenleerlingen goed naar de eindstreep te brengen. Om dit te
bereiken is door de docenten goed nagedacht over het afstandsleren. Leerlingen mogen
namelijk niet naar school komen om lessen te volgen. Het is alleen toegestaan dat leerlingen
hun toetsen maken op school, zodat zij het schoolexamen op tijd af kunnen ronden en deel
kunnen nemen aan het centraal examen. De start van het centraal examen is op dit moment
nog ongewijzigd en staat nog steeds op donderdag 7 mei gepland.
Voor de leerlingen die niet in het eindexamenjaar zitten, is de situatie ongewijzigd en geldt
nog steeds dat zij niet op school mogen zijn. Dit betekent dat voor deze leerlingen een
oplossing moet worden gezocht voor de geannuleerde toetsweek en de gemiste toetsen.
Zodra hier meer over bekend is, informeren wij u.
Voor de eindexamenkandidaten is een rooster gemaakt om de toetsen van het
schoolexamen te maken. De toetsen worden afgenomen tussen 27 maart en 10 april.
Er zijn strenge voorwaarden gesteld aan de afname van de toetsen op school:
• Zowel leerlingen als docenten dienen klachtenvrij te zijn zoals het RIVM heeft
bepaald;
• De eindexamenkandidaten en docenten zijn zo kort mogelijk op school. Om deze
reden wordt per dag 1 toets afgenomen;
• De toetsen worden afgenomen in dubbele lokalen waar een beperkt aantal leerlingen
tegelijk aanwezig is;
• Mondelinge toetsen worden op afstand afgenomen;
Indien eindexamenkandidaten nog een toets in moeten halen, kunnen zij contact opnemen
met de betreffende docent om een afspraak te maken.
Normaal moeten 10 dagen voor de start van het centraal examen de cijfers van het
schoolexamen zijn aangeleverd. Wij streven ernaar voor de meivakantie het schoolexamen
te hebben afgerond.
Het blijft van kracht dat u uw zoon/dochter met gezondheidsklachten zoals vermeld door
RIVM gaarne wel meldt bij de administratie.
Via de mail houden we u steeds op de hoogte van de ontwikkelingen.

BIJLAGE: Informatie die naar de leerlingen is verstuurd.
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Beste eindexamenkandidaten,
Naar aanleiding van de beslissing om de examenleerlingen toch hun schoolexamen te laten maken,
hebben wij het volgende besloten:
• De toetsen van de eindexamenleerlingen worden volgens het onderstaande rooster
afgenomen.
• Mondelinge examens van de eindexamenleerlingen die afgenomen moeten worden, gaan op
afstand. De vakdocent maakt zelf een afspraak met de eindexamenleerlingen.
• Zowel leerlingen als docenten dienen klachtenvrij te zijn zoals het RIVM heeft bepaald.
• Indien leerlingen nog PTA-werk moeten inhalen, heeft dit de voorkeur om dit voor de start van
de toetsweek te doen. De vakdocent kan zelf met de leerling(en) een afspraak maken op
school.
• Belangrijke data:
Toetsweek 3 (eindexamenleerlingen): vrijdag 27 maart t/m vrijdag 10 april
Woensdag 15 april: herkansingen mavo/vmbo
Donderdag 16 april: herkansingen havo/atheneum
Donderdag 16 en vrijdag 17 april: praktijkexamen leerlingen D&P
We hopen op deze manier jullie zoveel mogelijk in de gelegenheid te stellen om het PTA af te ronden
en straks gewoon examen te kunnen doen. Uiteraard doen we er op school alles aan om te zorgen
dat het veilig is; er zitten maximaal 30 leerlingen in een dubbel lokaal met minimaal anderhalve meter
afstand. Na de toets verlaat iedereen direct de school weer. We houden ons aan de aanbevelingen
van de RIVM.
Rooster toetsweek (eindexamenleerlingen):

Datum: A6 (13.00 uur)
H5 (13.00 uur)
Lokalen:
Lokalen:
042/044 - 046/048 142/144 - 146/148
242/244 - 246/248

M4 (09.00 uur)
V4 (9.00 uur)
Lokalen:
Lokalen:
142/144 - 146/148 201/203
242/244 - 246/248
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