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Beste leerlingen en ouders of verzorgers,
Je volgt ongetwijfeld het nieuws over de maatregelen in verband met het coronavirus op de voet.
Gelukkig heeft de regering gisteren besloten dat de schoolexamens afgenomen kunnen worden, zodat
je, zoals het er nu uitziet, straks ‘gewoon’ examen kunt doen. Ook voor examenklassen blijft gelden dat
er geen lessen op school gegeven worden. De examentoetsen zullen, enkele uitzonderingen
daargelaten, wel op school afgenomen worden. In deze brief informeren wij jullie over de gang van
zaken bij de schoolexamens.
Toetsen kunnen doorgaan
De komende weken zullen alle nog openstaande schoolexamens afgenomen worden, zodat je straks
met een afgerond PTA de centrale eindexamens kunt maken. Dat geldt ook voor de herkansingen die
nog moeten plaatsvinden en voor de CSPE’s van de praktijkgerichte vakken (vmbo). Je moet ervan
uitgaan dat de toetsen niet alleen in de geplande toetsweken, maar ook daarbuiten afgenomen worden.
Op dit moment wordt gewerkt aan een toetsrooster. Soms zal een toets op een andere manier
afgenomen worden dan in je PTA-boekje staat. Dat is gedaan in jouw belang en om zo weinig mogelijk
contactmomenten te hebben en in overleg met de Medezeggenschapsraad en de Onderwijsinspectie. Je
krijgt het toetsrooster zo spoedig mogelijk toegestuurd.
Voorzorgsmaatregelen
Het klinkt een beetje merkwaardig dat de lessen niet doorgaan vanwege het coronavirus, terwijl je voor
de toetsen wel naar school moet. De overheid heeft hiertoe besloten om te zorgen dat je volgend jaar
kunt starten met je vervolgopleiding.
We nemen als school de aanbevolen voorzorgsmaatregelen in acht. De toetsen worden afgenomen in
diverse ruimten, waarin leerlingen op voldoende afstand van elkaar zitten. Het is mogelijk dat de toetsen
in het ene lokaal eerder of later beginnen dan in een ander lokaal om het komen en gaan van leerlingen
te spreiden. We vragen je bij aankomst op school meteen plaats te nemen in het lokaal waar de toets
afgenomen wordt en na afloop van de toets de school en het schoolterrein meteen te verlaten.
Aanwezigheid
Zonder afgesloten PTA kun je geen examen doen. Het is dan ook belangrijk dat je aanwezig bent bij alle
toetsen. Natuurlijk kunnen er omstandigheden zijn waardoor dat niet mogelijk of verstandig is.
Bijvoorbeeld omdat je in aanraking geweest bent met het coronavirus. Of omdat je zelf ziek of verkouden
bent of koorts hebt. In dat geval melden je ouders je af op de gebruikelijke manier. Natuurlijk zorgt de
school voor een inhaalmoment op een later tijdstip. Dat zou kunnen betekenen dat je niet aan het eerste
tijdvak van de examens kunt deelnemen en pas later je diploma in ontvangst kunt nemen.
Ten slotte
We denken dat jij gediend bent bij een goede voortgang van het schoolexamen. Tegelijk hebben we oog
voor de gezondheid van (mede-)leerlingen en docenten. Van harte hopen we dat je, ondanks het

coronavirus, de rust mag vinden om je schoolwerk goed te doen. Doe het in afhankelijkheid van de
Heere en vraag of Hij er Zijn zegen over geeft.
Met vriendelijke groet,
Namens de schoolleiding,
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