
Beste leerlingen,  
 
 
Hopelijk zijn jullie inmiddels ook een beetje bekomen van de schok dat er dit jaar geen 
eindexamen afgenomen zal worden. Of je er nou naar uitkeek of niet, het eindexamen is een 
mooi moment om samen met alle leerlingen in het land te laten zien wat je in je middelbare 
schoolcarrière geleerd hebt. En nu bestaat die kans helaas niet meer. 
 
Zoals je vast al hebt begrepen, zijn de cijfers van de schoolexamens nu bepalend voor het 
behalen van je diploma. We kennen de slaag/zakregeling nog niet, maar het is hoe dan ook 
duidelijk dat wij de schoolexamens moeten afmaken. Dat gaan we doen in de week van 6 tot 
en met 17 april. Dat is dan inmiddels de derde keer dat die toetsen op het programma staan, 
maar wij hopen dat jullie toch nog één keer de energie kunnen vinden om je voor die toetsen 
op te laden. Nu de examens zijn afgelast, is het ook een extra mooie gelegenheid om je 
cijfergemiddelde zo hoog mogelijk te krijgen. 
 
Bij het afnemen van de schoolexamens doen we het maximale voor de veiligheid en 
gezondheid van de leerlingen en onze collega’s. Dat betekent dat we werken volgens de 
aangescherpte regels van het RIVM en dus geen leerlingen toelaten die verkouden zijn, 
hoesten, zelf koorts hebben of uit een gezin komen waar iemand koorts heeft. Ook 
verspreiden we de leerlingen nog verder over de lokalen en werken we met nog meer 
starttijden. Het precieze rooster wordt uiterlijk komende dinsdag gepubliceerd. Sommige 
toetsen zullen vanwege de veiligheid op een andere manier afgenomen worden; in een enkel 
geval komt een toets te vervallen.  
 
Zoals we jullie al eerder hadden laten weten, werken we ook aan een inhaal- en 
herkansingsregeling die eerlijk is en kansen biedt. De inhaaltoetsen en herkansingen zullen na 
de meivakantie plaatsvinden. Ook daarover ontvangen jullie uiterlijk dinsdag bericht. 
 
Voor alle informatie in deze brief geldt dat die afhankelijk is van de ontwikkelingen in het land. 
Wij hopen natuurlijk van harte dat we op de nu ingeslagen weg verder kunnen. Als er van 
overheidswege nieuwe bepalingen komen die dat onmogelijk maken, dan spelen we daar 
weer op in. 
 
Tot slot: wellicht maken jullie je zorgen over de waarde van je opleiding nu de examens zijn 
weggevallen. Dat is niet nodig: in dit uitzonderlijke jaar gelden de schoolexamens als basis 
voor een volwaardig havo- of vwo-diploma. Je kunt er gerust van uitgaan dat je in je tijd bij 
ons op school genoeg hebt geleerd om om goed voorbereid aan je vervolgopleiding te 
beginnen. 
 
We wensen jullie veel succes bij het afronden van de schoolexamens.  
 
Vriendelijke groet, 
 
 
 
De schoolleiding 


