
Beste leerlingen, 

 

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

kunnen vinden. Dat vergt het nodige aan organisatie en communicatie. Daarover berichten wij jullie 

in deze brief. 

Planning 

De mondelinge examens worden in ieder geval tot 6 april uitgesteld. Over de mondelinge examens 

ontvang je meer informatie zodra die beschikbaar is. 

Het schema voor de schoolexamens ziet er globaal als volgt uit. In de bijlage vinden jullie een volledig 

schema. Het precieze rooster met lokalen is vindbaar op de gebruikelijke plaats: Moodle. Let goed op 

de tijden en plaatsen! 

week activiteit 

23-27 mrt. SE vwo en havo volgens aangepast 
rooster 

30 mrt.- 3 apr. SE vwo en havo volgens aangepast 
rooster 

6 apr.-9 apr. Inhaalmomenten voor de leerlingen die 
hun toetsen in de periode van 23 maart 
t/m 3 april niet hebben gemaakt 

14 apr. -18 apr. Herkansingen en inhaalmomenten voor 
leerlingen die hun toetsen in de periode 
van 23 maart t/m 3 april niet hebben 
gemaakt 

20 apr.-24 apr. (let op dit is de 
eerste week van de meivakantie) 

Reservetijd  

 

Jullie lezen het goed: de eerste week van de meivakantie houden wij beschikbaar als reservetijd. We 

kunnen op dit moment niet inschatten of dat daadwerkelijk nodig blijft, maar vragen jullie om ook 

rekening te houden met deze mogelijkheid.  

 

Extra maatregelen 

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

maatregelen die bij het afnemen van de schoolexamens altijd al golden): 

- We laten zo min mogelijk leerlingein in de school en verlengen de SE-week met nog een 
week (zie het precieze schema voor de exacte planning). De leerlingen voor de havo en voor 
het vwo komen niet tegelijkertijd op school (bijv. 's morgen havo, 's middags vwo). 

- In de ochtend en de middag hanteren we twee verschillende aanvangstijden. De helft van de 
groep begint om 9 uur en andere helft om 9.30 uur (uiteraard mag die andere helft dan ook 
een half uur langer doorwerken); hetzelfde geldt voor de middag.  

- Het is van belang dat leerlingen zelf  op Moodle kijken in welk lokaal ze moeten zijn. Er 
komen geen borden met de indeling op de gang; 



- De groepen zijn niet groter dan 10 leerlingen in een gewoon lokaal of 30 leerlingen in de 
grote examenruimtes; alle leerlingen worden op volgens de RIVM bepaalde afstand van 
elkaar in het lokaal geplaatst. 

- Jullie nemen je schoolpas mee en leggen deze voor aanvang van de toets op de hoek van de 
tafel. 

- Jullie gaan direct naar je lokaal  en na het maken van het examen direct naar huis. Jullie 
mogen niet blijven hangen op het schoolplein. 

- Als je last hebt van verkoudheidsklachten blijf je thuis. Laat je ouder(s)/verzorger(s) dit 
melden bij je coördinator.  

- Als je een ander bezwaar hebt om naar school te komen of niet mag van je ouders, hoef je 
niet deel te nemen aan het schoolexamen. We dwingen geen enkele leerling om de komende 
twee weken toetsen te komen maken, maar bieden wel alle leerlingen die gelegenheid. Als je 
er om andere bezwaren niet bent, laat je ouder(s)/verzorger(s) dat dan ook weten. 

- Als je vanwege gezondheidsredenen of andere bezwaren geen toetsen maakt, gaat dit niet 
ten koste van een herkansing. Voor alle leerlingen die geen schoolexamens maken in de 
komende twee weken, komen er momenten om de toetsen in te halen. 

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

Wij realiseren ons dat alle veranderingen  het nodige van jullie vragen. Met deze aanpak hopen we 

jullie zo veel mogelijk duidelijkheid en zo veel mogelijk kansen te geven. Daarnaast beseffen we dat 

de situatie morgen al weer anders kan zijn.  

 

Met vriendelijke groet, 

De schoolleiding 

 

Mailadressen coördinatoren 

 

Cindy Mevis (havo)  Mevc@stanislascollege.nl 

Aad Duifhuis (atheneum) Duif@stanislascollege.nl 

Dick Hart (gymnasium)  Hard@stanislascollege.nl 

Daniel Bartelds (gymnasium) Bard@stanislascollege.nl  
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