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Aan: de ouder(s)/verzorger(s) van de examenkandidaten

Tilburg, 3 april 2020

Onderwerp: Examenplanning

Beste examen leerling, geachte ouder(s)/verzorger(s),
Zoals je weet, heeft onze Minister besloten het Centraal Examen dit jaar vanwege de coronacrisis niet
door te laten gaan. Als gevolg daarvan is het schoolexamen bepalend geworden voor het slagen of
zakken van de leerlingen. Dit is een unieke situatie in Nederland en de Minister heeft de scholen dan ook
wat extra regelruimte gegeven om het schooljaar voor de examenkandidaten op een goede manier af te
ronden.
Tegelijkertijd is er ook nog veel onduidelijk. Zo is de invulling van de slaag-/zakregeling voor dit
schooljaar nog niet bekend. Ook is in de persconferentie van vorige week dinsdag gesproken over de
mogelijkheid voor leerlingen om in beroep te gaan en over een landelijke herkansingsmogelijkheid. Ook
deze zaken zijn nog niet verder uitgewerkt en ook op dit vlak bestaat dus nog onduidelijkheid die alleen
door de Minister weggenomen kan worden.
De uitdrukkelijke opdracht aan de scholen is daarbij om “toe te werken naar een beeld van de leerling,
op basis van wat er nu ligt of aanvullend met wat zij op afstand of fysiek op school willen organiseren”.
De Minister heeft scholen ook de ruimte gegeven om het bestaande PTA aan te passen om naar dit beeld
toe te kunnen werken. Wat ook duidelijk is, is dat scholen nog steeds de mogelijkheid hebben om de
resterende schoolexamens op school af te nemen, uiteraard met inachtneming van de richtlijnen van het
RIVM.
Dinsdag hebben we vernomen dat de scholen tot en met de meivakantie dicht blijven. Dit heeft direct
gevolgen voor de planning van de nog openstaande schoolexamens. Vooralsnog blijft de uiterste datum
voor het afronden van de schoolexamens 1 juni. Daarna volgt er nog een herkansingsmogelijkheid
volgens de nieuwe richtlijnen, die het ministerie nu aan het opstellen is (inclusief slaag-/zakregeling en
beroepsmogelijkheid). Met deze herkansingslag vanuit de overheid erbij wordt het hele schoolexamen
eind juni, begin juli afgerond.
Toetsweek2a
We kunnen niet wachten tot na de meivakantie met de start van toetsweek 2a gezien het feit dat je ook
alle mondelingen examens, inhaalexamens en herkansingen voor 1 juni moet afronden, dit alles onder
strikte voorwaarden van het RIVM. We hebben gezocht naar een manier waarop we je alle kansen
kunnen bieden dit jaar een volwaardig diploma te behalen. Door die tijdsdruk zijn we genoodzaakt om
voor de meivakantie te starten met Toetsweek 2a.
Toetsweek 2a start op donderdag 9 april. Het voorlopige rooster wordt eind van de dag via
magisteragenda en website bekend gemaakt. Het definitieve rooster wordt zo spoedig mogelijk zichtbaar
in Zermelo. Mochten er eventuele wijzigingen zijn in toets rooster dan worden deze in Zermelo verwerkt.
Concreet betekent dit dat een gedeelte van de schriftelijk en mondelinge examens voor de meivakantie
en de overige examens na de meivakantie gepland worden. Uitzondering hierop is dat je al het
inhaalwerk wat digitaal gemaakt is, ook kan inleveren om te beoordelen.
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Belangrijk
Wij nemen de toetsen af onder de strikte voorwaarden van het RIVM, zoals de Minister van Onderwijs
heeft aangegeven in zijn brief aan de Tweede Kamer van 17 maart jl. Dit betekent onder andere de
inmiddels gebruikelijke afstand van 1,5 meter (en dus een zeer beperkt aantal leerlingen per lokaal/
toetsruimte), gebruik van eigen pennen en ander materiaal, de wijze van uitdelen en ophalen van de
toetsen, etc. Ook nemen wij maatregelen om de binnenkomst en het vertrek van de leerlingen veilig te
regelen.
Wij vragen aan leerlingen/ouders en aan medewerkers de richtlijnen van het RIVM te volgen. Dat
betekent dat wanneer een leerling hoest of verkouden is, deze nu niet deel mag nemen. Hetzelfde geldt
wanneer iemand binnen het gezin verkoudheidsklachten met koorts heeft. Leerlingen en medewerkers
zijn dan niet welkom. Je hoeft niet thuis te blijven als iemand in je gezin alleen maar
verkoudheidsklachten heeft zonder koorts.
Wij regelen in de maand mei voor deze leerlingen een inhaalmoment, zodat ook zij voor begin juni hun
schoolexamen kunnen afronden.
Als ouders of leerlingen ondanks deze maatregelen te bezorgd zijn om aan deze ronde schoolexamens
deel te nemen, dan kunnen zij dit aangegeven bij de afdelingsleider van hun kind. Ook voor deze
leerlingen zal in de maand mei een inhaalmoment geregeld worden.
PTA
Wij verwachten niet dat het ministerie van OC&W ingrijpende wijzigingen op het PTA gaat voorstellen.
Kort gezegd: wij zullen zoveel als mogelijk aan ons huidige PTA moeten voldoen.
Het is belangrijk dat we de eindtermen behalen. We toetsen alleen het hoogstnoodzakelijke. Zodra we
hier meer duidelijkheid over hebben, laten we je dat ook weten.
Wat er na de laatste herkansing gaat gebeuren - dus na 1 juni -, is nu nog onduidelijk. We willen eerst
de verdere richtlijnen en wetgeving van de Minister afwachten voordat we daarover communiceren. Je
kunt er wel op vertrouwen dat we zullen zoeken naar mogelijkheden om alle examenkandidaten een
eerlijke kans te geven hun diploma te halen dit schooljaar, ook nu er geen centrale eindexamens meer
afgenomen worden.
We wensen je wederom veel succes met de voorbereidingen op toetsweek 2a. Jouw docenten zijn via
Teams beschikbaar voor ondersteunen bij de voorbereiding.
Met vriendelijke groet,

Namens de schoolleiding
Daphne M. Heeroma
Rector
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