
 

 
 
Ubbergen, 19 maart 2020  
 
Kenmerk:20200319/CAT/scs 
Betreft: update schoolexamens 
 
 
Beste examenkandidaten (en ouder(s), verzorger(s) ter kennisname), 
 
Zoals we al hebben aangegeven volgt in deze brief nadere informatie over de 
wijze waarop wij onze leerlingen in de gelegenheid stellen om het schoolexamen 
te gaan afronden. 
Bij alle plannen die we hieronder uitwerken moeten we wel een voorbehoud 
maken. De situatie is momenteel onzeker. De minister heeft aangegeven dat we 
uiterlijk 6 april bericht krijgen of er tot een langere sluiting van de scholen wordt 
besloten. Er volgt dan een nieuwe afweging, waarbij het ministerie met alles 
rekening houdt. We kennen deze afwegingen niet en kunnen niet inschatten wat 
dit betekent voor de voortgang van de schoolexamens en de start en verdere 
afwikkeling van het eindexamen. Het kan ook zo zijn dat de overheid al eerder 
andere maatregelen neemt.  
Het schoolexamen 
Het ministerie geeft ons de ruimte om schoolexamens in de examenklassen  
af te nemen. Bij deze afname volgen we de richtlijnen die wij als school krijgen 
opgedragen van het RIVM.  
We gaan van vrijdag 27 maart t/m maandag 6 april de schriftelijke schoolexamens 
op school afnemen. Mondelingen examens worden door de vakdocenten gepland 
i.o.m. de leerlingen.  
Deelname 
Over deelname aan het schoolexamen schrijft de minister het volgende voor:  
‘Van leerlingen mag worden verwacht dat zij, indien er geen gezondheidsklachten 
zijn, deelnemen aan de schoolexamens die worden afgenomen.’  Dit geldt 
uiteraard ook voor het personeel dat aanwezig is.  
Als ik niet nu kan deelnemen aan de toetsweek, komt de afronding van mijn 
schoolexamen dan in gevaar? Wat je af hebt, heb je af. Doe mee als je klachtenvrij 
bent. Om aan het centraal examen deel te mogen nemen, moet je het 
schoolexamen immers tijdig en volledig hebben afgerond. Zoals het er nu uitziet, 
kun je dan gewoon aan het eerste tijdvak vanaf 7 mei meedoen.  
Kun je nu niet meedoen? Dan regelen we een inhaalprogramma en kun je alsnog 
deelnemen aan tijdvak 2 en 3. 
Een schrale troost: dit is een uitzonderlijke situatie die we in Nederland nog nooit 
hebben meegemaakt. De scholen niet, de ouders niet en de duizenden 
examenkandidaten van dit schooljaar ook niet. 
Heel veel succes met je voorbereiding! 
 
Met vriendelijke groeten namens het MT, 
 
Hans ten Cate, afdelingsleider leerjaar 4 en 5 
 
Heb je nog vragen naar aanleiding van deze brief of zijn er voor jou nog zaken  
onduidelijk, neem dan vooral even contact op met je mentor en/of afdelingsleider. 
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