Amsterdam, 24 maart 2020

Beste ouders en leerlingen,

Vandaag werd bekend dat het ministerie heeft besloten dat de centrale examens niet
doorgaan dit schooljaar. Dat is een ingrijpende beslissing voor jullie. Dat waar je in de
afgelopen jaren naar toe hebt gewerkt en dit jaar je voor hebt ingezet, wordt plotseling
anders. Dat is niet leuk en kan onzeker maken. Houd de moed erin. We doen er met alle
docenten alles aan om je zo goed mogelijk voor te bereiden op het vervolgonderwijs.

We informeren je in deze brief wat het besluit van vandaag voor jou betekent.

Wat is er besloten?
1. De centrale examens gaan niet door
2. De schoolexamens gaan wel door
3. Met de resultaten van je schoolexamens wordt bepaald of je slaagt of zakt. Hoe dit
gebeurt moeten we nog even afwachten. Uiterlijk 6 april komt er een landelijke
regeling voor.
4. We krijgen langer de tijd om de schoolexamens af te ronden, zodat als je ziek bent of
in quarantaine moet er genoeg tijd is om je diploma te halen
Wat betekent dit?
1. We gaan als school het afnemen van de schoolexamens opschorten tot 6 april.
Daarna starten wel weer met het uitvoeren van de schoolexamens. Dit geeft ons even
de tijd en rust om met een gedegen plan te komen om alles af te ronden, in te halen
en te herkansen. Jullie kunnen op uiterlijk 1 april de informatie ontvangen over de
resterende schoolexamens, de afnamedata en de inhaalmomenten.
2. Waar mogelijk nemen we de schoolexamens op afstand af, denk bijvoorbeeld aan de
mondelingen.
3. Voor de uitvoering van de schoolexamens gelden de RIVM-maatregelen (a. en b.) en
aanvullende richtlijnen (c. en d.)
a. Docenten en leerlingen zijn klachtenvrij
b. We hanteren een afstand van 1,5 meter tussen leerlingen en medewerkers bij
afname op school
c. We zorgen ervoor dat je in de hal, in de gangen en op het schoolplein niet in
groepen blijft hangen en je 1,5 meter afstand houdt.

Ziek of thuisquarantaine
Is uw zoon of dochter ziek of zit uw zoon of dochter in thuisquarantaine dan is er de
mogelijkheid om het schoolexamen later in te halen. We plannen hiervoor inhaalmomenten.

Wat weten we nog niet en waarover ontvang je daarom later informatie?
Uiterlijk 6 april horen we hoeveel langer we de tijd krijgen voor het schoolexamen. De
minister had het over begin juni. De exacte deadline volgt dus nog.

Ook komt er dus nog een landelijke regeling hoe wij als scholen moeten beslissen of je
geslaagd of gezakt bent. Er komt ook een regeling voor het kunnen herkansen van een vak.
En een regeling voor het kunnen aantekenen van beroep als je het niet eens bent met een
beslissing van school.

Ik wil niet dat mijn zoon of dochter het schoolexamen op school komt doen
Het kan zijn dat u niet wilt dat uw zoon of dochter op school komt om het schoolexamen af te
nemen. Het afnemen van het schoolexamen is nodig om een diploma te kunnen halen en te
kunnen starten met de vervolgopleiding. Het is daarom belangrijk dat uw zoon of dochter het
schoolexamen doet. De school volgt de richtlijnen van de RIVM voor het afnemen van de
schoolexamens. Binnen die richtlijnen vinden de deskundigen het verantwoord om de
schoolexamens op school af te nemen. We hopen dat u daarmee alsnog genoeg vertrouwen
heeft om uw zoon of dochter mee te laten doen.

Als u uw zoon of dochter niet mee wilt laten doen, kan uw zoon of dochter de
schoolexamens inhalen op de reguliere inhaalmomenten.

Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben, neem dan contact op met
ondergetekenden.

Met vriendelijke groeten,

A. Kalloe, examensecretaris
O. Onrust, teamleider bovenbouw

