
                                                                                                     
                                                                                                        
 
Onderwijs, elk uur anders! 
 
Wat is de stand van zaken op dit moment voor uw zoon/dochter, examenkandidaat? 
 
Op dinsdag 17 maart ontvingen we aan het eind van de middag een schrijven van het ministerie van 
onderwijs. (OCW) Vandaag hebben we spoedoverleg gehad met alle betrokken docenten.  
Belangrijke informatie van het OCW is: 

1. De Praktijkexamens (CSPE) die gepland staan vanaf 30 maart mogen en kunnen doorgaan 
2. De Centrale Examens (CE) die gepland staan vanaf 7 mei mogen en kunnen doorgaan 
3. De Schoolexamens (SE) moeten vóór 18 april afgerond zijn om op 7 mei deel te nemen aan 

de CE’s. (we gaan ervan uit dat de meivakantie ook blijft staan) 
 
Mocht het niet mogelijk zijn vanwege gezondheidsredenen en/of richtlijnen RIVM de school te 
bezoeken om bovenstaande vormen van onderwijs te kunnen bijwonen dan geldt het 2e tijdvak van 
15 juni – 18 juni (CE) als eerste examenmogelijkheid. Leerlingen die dus niet kunnen deelnemen aan 
het eindexamen in mei, kunnen pas herkansen van 11 augustus – 20 augustus. De CSPE’s kunnen we 
afnemen tot 4 juli.  
 
Let op: we spreken over het Eindexamen! We behandelen dus afmeldingen volgens het 
examenreglement. Leerlingen die ziek zijn, thuis in quarantaine zitten of een kwetsbare gezondheid 
hebben, mogen afgemeld worden. Dit moet u als ouder officieel telefonisch doen. Aan het begin van 
het schooljaar hebben we gecommuniceerd dat schoolwerk te allen tijde  voor bijbanen of andere 
activiteiten gaat. Ook voor ons als school is dit een bijzondere tijd. Juist nu hebben we elkaar hard 
nodig op weg naar het diploma  (leerling, ouder, school). 
 
Samen aan de slag  
We zijn blij dat het door OCW toegestaan is om de praktijkvakken, dus ook de examens op school te 
oefenen.  Uw zoon/dochter is of wordt hiervoor vanaf vandaag door de vakdocent hiervoor 
uitgenodigd. 
Met de betreffende vakdocenten is afgestemd, dat het mogelijk is om het PTA op tijd volledig af te 
ronden voor het CSPE.  
 
Voor de theorievakken maken we gebruik van de mogelijkheid om het aantal en/of de vorm van 
toetsing aan te passen. In de bijlage in de app/mail vindt u deze wijzigingen. Deze wijzigingen zijn 
afgestemd met alle partijen die daar instemming aan moeten geven. Uw zoon/dochter wordt vanaf 
vandaag al uitgenodigd voor het inhalen van toetsen ( zie(schouw) brief van 15 maart). Nog 
openstaande nieuwe toetsen plannen we volgende week in.  
Ook aan de herkansingen hebben we gedacht: maandag 30 maart om 13:00 uur. Het inschrijven voor 
die herkansingen, 2 maximaal, kan vanaf donderdag 19 maart om 09:00 uur en sluit op maandag 23 
maart om 12:00 uur. De lijst van herkansingen zijn te vinden in Magister (activiteiten). 
Alle toetsmomenten plaatsen we in Magister, zodat daar geen onduidelijkheid over kan ontstaan.  
Is uw zoon/dochter niet aanwezig op één van die momenten dan zetten we hem/haar 
(ongeoorloofd)absent.  



 
Als laatste 
Omdat wij ons houden aan de richtlijnen van het RIVM:  

• Leerlingen gaan door de voordeur( in en uit)  

• Leerlingen plaatsen fietsen voor de school op de aangewezen plek 

• De leerlingen dienen alle instructies van de collega’s op te volgen  

• In lokalen/ruimtes zitten niet meer dan 10 leerlingen 

• Iedereen wast zijn/haar handen voordat ze het lokaal betreden en ook bij het verlaten van 
het lokaal  

• Leerlingen zijn alleen in aangewezen lokalen volgens rooster (zo min mogelijk verspreiding) 

• De collega’s die surveilleren/lesgeven zijn gezond 

• Bij ziek zijn dient u uw zoon/dochter officieel af te melden 

• Houd ook u Magister, AC-app en de website goed in de gaten. 
 
 
We begonnen deze brief met: onderwijs, elk uur anders.  
Elke dag kunnen wij dus andere, nieuwe instructies/richtlijnen ontvangen van de overheid. U 
begrijpt, wij houden u ook dan op de hoogte van de consequenties daarvan als het gaat om het 
examen van uw zoon/dochter.  
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Mevrouw R. Koole, 
directeur 


