
 
 
Betreft: update maatregelen corona voor eindexamenleerlingen 
 vmbo-t, havo en vwo 
 
 
Stein, 18-3-2020 
 
 
 
Geachte ouder/verzorger, 
 
Gistermiddag hebben het ministerie van onderwijs en het College van Toetsen en Examens (CvTE), na 
overleg met het LAKS en het RIVM, besloten dat scholen met onmiddellijke ingang toch (mondelinge) 
schoolexamens en herkansingen mogen afnemen zodat het centraal examen in mei doorgang kan 
vinden, tenzij de situatie in Nederland dan dusdanig verslechterd is dat dit niet mogelijk blijkt te zijn. 
 
Op Groenewald is besloten om maandag 23 maart te starten met de afname van schoolexamens 
volgens het rooster dat al eerder gecommuniceerd is. Hierdoor hebben leerlingen voldoende tijd om 
zich goed voor te bereiden op hun schoolexamens. Let op: er gelden wel andere aanvangstijden. 
Informatie hierover ontvangen de examenleerlingen in de loop van deze week. 
Mondelingen zullen vanaf 1 april ingepland gaan worden. 
 
Er gelden wel een paar belangrijke zaken om rekening mee te houden: 
-uw zoon/dochter dient klachtenvrij te zijn (geen koorts, niet hoesten, niet verkouden); 
-om te voorkomen dat er te veel leerlingen in een ruimte bij elkaar zijn, werken we met verschillende 
begin- en eindtijden; 
-we verzoeken leerlingen niet eerder (maar ook niet later) dan 10 minuten voor aanvang van het 
schoolexamen bij het juiste lokaal aanwezig te zijn; 
-per afdeling hebben de leerlingen een andere ingang naar school:  

*vmbo-t via de zijingang bij de docentenparkeerplaats. Zij kunnen hier ook hun fiets stallen.  
  Examens vinden plaats in de B100 en C100-gang. 
*havo via de hoofdingang. Zij kunnen hun fiets in de reguliere fietsenstalling plaatsen. 
  Examens vinden plaats in de F100-gang. 
*vwo via de zijingang (nooddeur) naar de D-vleugel (bij de nieuwe overkapping). Zij kunnen  
  ook hier ook hun fiets stallen. 
  Examens vinden plaats in de D100-gang. 

-indien de leerling klaar is met zijn/haar toets verlaat hij/zij direct het lokaal en gaat hij/zij direct naar 
huis (in tegenstelling met wat normaal gesproken gebruikelijk is); 
-per lokaal zitten ongeveer 15 leerlingen minimaal 1,5 meter van elkaar; 
-de data van de herkansingen en herexamens blijven ongewijzigd. Meer informatie hierover volgt 
later deze week; 
-tussen twee verschillende toetsen gaan de leerlingen naar huis. Mocht een leerling niet in de 
gelegenheid zijn om tussendoor naar huis te gaan, dan verzoeken wij dit per e-mail te melden bij de 
coördinator/teamleider van uw kind. Samen zoeken we dan naar een oplossing; 
 
Zieke leerlingen 
Indien uw kind momenteel ziek is, willen we u vragen dit per e-mail te melden bij de 
coördinator/teamleider van uw zoon/dochter. Mocht uw kind ziek zijn op de dag van het 
schoolexamen verzoeken wij u telefonisch contact op te nemen met school om uw kind ziek te 
melden (046-4332820). 
 



We vinden het verder belangrijk te benadrukken dat de school de komende periode alleen geopend 
is voor examenleerlingen. Verder zal de catering de komende periode gesloten zijn. 
Indien u ook een kind op vmbo-basis/kaderberoepsgerichte leerweg heeft dat examen doet op onze 
school, volgt in de loop van deze middag voor deze afdeling een aparte e-mail met verdere 
informatie. 
 
Mocht u naar aanleiding van dit bericht nog dringende vragen hebben, neemt u dan gerust contact 
op met de coördinator/teamleider van uw zoon/dochter. 
L. Vallen, vmbo-basis/kader 3 en 4 (l.vallen@stichtinglvo.nl) 
A. Juriën, vmbo-t 3 en 4 (a.jurien@stichtinglvo.nl) 
R. Vantilt, havo 3 t/m 5 (r.vantilt@stichtinglvo.nl) 
T. Beij, vwo 3 t/m 6 (t.beij@stichtinglvo.nl) 
 
Met vriendelijke groet, 
Elma Janssen, directeur 
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