
Geachte ouder(s)/verzorger(s), 

 

Gisterenmiddag werd door minister Slob bekend gemaakt dat de schoolexamens alsnog doorgang 

kunnen vinden. Wij willen dit ook graag mogelijk maken voor onze leerlingen, maar tegelijkertijd de 

aanwijzingen van het RIVM blijven volgen. Dat vergt het nodige aan organisatie en communicatie. 

Hierover berichten wij u in deze brief. 

 

Planning 

Het globale schema voor het afnemen van de schoolexamens ziet u hieronder. Het precieze rooster is 

voor leerlingen vindbaar op de gebruikelijke plaats: Moodle. De mondelinge examens worden tot 

nader order opgeschort.  

Wij vragen onze leerlingen goed op de tijden en plaatsen te letten. Ouders kunnen helpen door 

samen met hun zoon of dochter het precieze rooster door te nemen 

week activiteit 

23-27 maart SE vwo en havo 

30 maart- 3 april SE vwo en havo 

6 -9 april Inhaalmomenten voor de leerlingen met 
klachten thuis zaten 

14 -18 apr. Herkansingen 

20 -24 april (N.B. dit is de eerste 
week van de meivakantie) 

Reservetijd  

 

Zoals u in het globale schema kunt zien, houden wij de eerste week van de meivakantie beschikbaar 

als reservetijd. We kunnen nu nog niet inschatten of we die tijd daadwerkelijk nodig zullen hebben, 

maar vragen u toch om rekening te houden met deze mogelijkheid. 

 

Veiligheid 

Om de schoolexamens veilig kunnen laten verlopen, nemen we de volgende maatregelen: 

- We verlengen de toetsweek en nemen de nog overgebleven toetsen in twee weken af. We 
verkleinen de toeloop van leerlingen door  door de havo leerlingen en vwo leerlingen niet 
tegelijk te laten komen (bijv. 's morgens havo, 's middags vwo). 

- In de ochtend en de middag hanteren we twee aanvangstijden om de fysieke afstand tussen 
leerlingen zo veel mogelijk te vergroten. De ene helft van de groep begint daarom een half 
uur later dan de andere helft (en mag uiteraard een half uur langer doorgaan met de toets.) 

- De groepen zijn niet groter dan 10 leerlingen in een gewoon lokaal of 30 leerlingen in de 
grote examenruimtes. 

- We vragen leerlingen om direct naar lokaal te gaan en weer direct naar huis te gaan na het 
maken van het examen. Leerlingen mogen niet blijven hangen op schoolplein. 

- Leerlingen met verkoudheidsklachten blijven thuis. Leerlingen die hoesten en verkouden zijn 
en toch komen opdagen, worden direct naar huis gestuurd. 

- Leerlingen die niet naar school willen komen, of daarvoor geen toestemming hebben van de 
ouders, mogen thuis blijven. Geen enkele leerling zal worden gedwongen om in de komende 



twee weken schoolexamens te maken. We willen wel graag die mogelijkheid aan al onze 
leerlingen bieden. Voor iedereen die thuisblijft komt er een inhaalmogelijkheid. 

Bij het nemen van deze maatregelen  hebben we uw hulp nodig.  We willen u vragen om uw kind 

goed in de gaten te houden. Heeft uw kind verkoudheidsklachten of is hij/zij ziek? Meld uw kind dan 

ziek bij de coördinator van de afdeling. Hetzelfde geldt bij andere, gezondheidsgerelateerde 

bezwaren waardoor uw kind thuis blijft. Voor alle leerlingen die de komende weken niet deelnemen 

aan de schoolexamens komen er mogelijkheden om de gemiste toetsen in te halen.  

Vooralsnog gaat het Centraal Schriftelijk Eindexamen op 7 mei gewoon door.  

Wederom realiseren wij ons dat deze veranderingen en maatregelen het nodige van u en uw kind 

vragen. Daarnaast beseffen we dat de situatie morgen al weer anders kan zijn. Wij hopen op uw 

vertrouwen en uw betrokkenheid. 

 

Met vriendelijke groet, 

De schoolleiding 


