
Betreft: update maatregelen corona eindexamenleerlingen 
 
 
Stein, 25-3-2020 
 
Beste examenleerlingen (en jullie ouders(s)/verzorger(s)), 
 
We realiseren ons dat er nog veel onduidelijk is omtrent de aangepaste regels van de examinering dit 
jaar. Duidelijk is wel: er komt geen centraal examen en geen CSPE en het schoolexamencijfer wordt 
het eindcijfer. 
 
Op veel andere vragen kunnen we op dit moment jammer genoeg nog geen antwoord geven. 
Daarvoor zijn we afhankelijk van de regels die momenteel door het Ministerie van Onderwijs worden 
opgesteld. 
En dat is heel complex. Voorbeelden van wat nog moet worden uitgewerkt: 
• De nieuwe slaag/zakregeling, de eis van een gemiddelde 5,5 voor je centrale examens moet 

er bijvoorbeeld worden uitgehaald. 
• Wat is de deadline voor het inleveren van de cijfers voor de scholen? 
• Wanneer is de uitslagdag? 
• Wat gebeurt er als je in eerste instantie niet bent geslaagd, met andere woorden welke 

herkansingmogelijkheden gaan er komen? 
• Wat voor rechten heb je als je het niet eens bent met de beslissing? 
 
Al dit soort afspraken zijn normaal vastgelegd middels ministeriële regelingen die voor heel 
Nederland gelden. Hier moeten dus nieuwe afspraken over worden gemaakt, die helder zijn en maar 
op één manier kunnen worden uitgelegd. Dit vergt tijd. We moeten, hoe moeilijk en vervelend dit 
voor jullie ook is, dus geduld hebben. 
 
Gisteren is bepaald dat er tot 6 april geen schoolexamens in school mogen worden afgenomen. 
Minister Slob geeft aan zijn beslissing over het al dan niet openstellen van scholen na 6 april af te 
laten hangen van de uitkomsten van het onderzoek naar de verspreiding van het coronavirus onder 
jongeren in Noord-Brabant. Op dit moment is het niet duidelijk wanneer de uitkomst van dit 
onderzoek verwacht mag worden. We kunnen nu dus niet zeggen dat we na 6 april of na de 
meivakantie alsnog de toetsen in school mogen plannen. 
 
Wat mogen we dan wel? 
We mogen vanaf dit moment schoolexamens afnemen, mits dit op afstand dus digitaal gebeurt. 
Momenteel bekijken we hoe we dit vorm gaan geven. Je kunt dan denken aan het mondeling 
afleggen van een toets, open boek werken, werkstukken in plaats van toetsen en nog veel meer. 
Samen met de secties bekijken we nu of en hoe we openstaande onderdelen van het PTA op afstand 
kunnen afronden. Dat vergt van hen veel aanpassingen, zo moeten onder andere toetsen worden 
aangepast. We realiseren ons dat we ook van jullie veel vragen. 
 
We hebben echter besloten om het onderzoeken van de mogelijkheden van het op afstand toetsen 
dit toch te gaan opstarten om twee redenen: 

1. We willen iedereen de mogelijkheid bieden het schoolexamen af te ronden, ook als straks 
duidelijk wordt dat de scholen op 6 april niet open mogen en we alleen op afstand onderwijs 
mogen verzorgen. 

2. Indien een PTA van een vak volledig is afgerond hoef je als leerling niet te blijven herhalen en  
oefenen. Immers bij een volledig gevuld PTA van een vak, is dat vak meteen afgesloten. 

 
 



We zullen starten met het inplannen van de mondelingen van de talen. Daarover zullen jullie op 
korte termijn verdere informatie over ontvangen. Je kunt je hier wel al op gaan voorbereiden. 
 
Nogmaals: we realiseren ons dat dit een zeer hectische tijd is waarin elke dag opnieuw aanpassingen 
worden gevraagd en dat er veel onduidelijkheden zijn. We werken met man en macht om dit in 
goede banen te leiden. 
We moeten echter ook het geduld hebben om te wachten op de richtlijnen van het ministerie en om 
de zaken goed te regelen.   
 
We zullen in ieder geval vrijdagmiddag laten weten hoever we zijn. 
Heel veel sterkte allemaal. 
 
Indien er vragen zijn, aarzel dan niet om contact op te nemen met de teamleider of coördinator van 
je afdeling. 
L. Vallen, vmbo-bb/kb 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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