Bestemd voor alle examenkandidaten en hun ouder(s)/verzorger(s)
Terneuzen, 3 april 2020
Beste leerling, ouder(s)/verzorger(s),
Zoals bekend gemaakt door de landelijke overheid afgelopen dinsdagavond 31 maart, zijn de
maatregelen in verband met het coronavirus verlengd tot tenminste 28 april 2020. De maatregelen
voor het onderwijs zijn verlengd tenminste ‘tot en met de meivakantie’. In deze brief vertellen we je
wat dit voor jou als examenkandidaat betekent.
Centraal examens
De centraal examens gaan dit schooljaar niet door. De resultaten van de schoolexamens vormen dit
schooljaar de basis voor het behalen van het diploma. Hoe dit precies zal werken weten we nog niet,
want een nieuwe bij deze situatie passende slaag-/zak- en herkansingregeling is door de minister wel
aangekondigd, maar nog niet gepubliceerd. Die verwachten we volgende week.
Schoolexamens
In de periode voor de meivakantie willen we al een start maken met het afronden van de
schoolexamens m.b.v. aangepaste toetsvormen. Dat zijn toetsen die niet op school zullen
plaatsvinden, maar zgn. ‘plaatsonafhankelijk’ (thuis dus) afgenomen zullen worden. We informeren je
volgende week hoe we dit gaan aanpakken en over welke toetsen dit gaat.
Vanaf 6 mei zullen de toetsen die zich niet lenen voor de omzetting in een plaatsonafhankelijke
variant op school worden afgenomen. Dat geldt ook voor de praktijktoetsen die nog op de rol staan.
Vanzelfsprekend zullen hierbij de door RIVM geadviseerde veiligheidsmaatregelen in acht worden
genomen. Daar zullen we de organisatie van die schoolexamens op afstemmen. Voor 1 juni moet het
hele SE-programma inclusief schooleigen herkansingen/jokers afgerond zijn. Een toetsrooster
ontvangen jullie zo spoedig mogelijk en vanzelfsprekend tijdig genoeg om je goed op de toetsen voor
te kunnen bereiden.
Tot slot
We hopen dat deze brief je voor nu duidelijkheid biedt. Heb je nog vragen, stel ze ons!
We wensen je sowieso veel sterkte en succes de komende periode. Let goed op elkaar en op jezelf.
Met vriendelijke groet,

Jan Roose
rector

