
Betreft: update maatregelen corona 
 
Stein, 27-3-2020 
 
Beste examenleerlingen (en jullie ouder(s)/verzorger(s)), 
 
Zoals beloofd laten we jullie vanmiddag weten wat de stand van zaken is met betrekking tot de 
afronding van de schoolexamens. 
 
De overheid is druk bezig met het opstellen van de nieuwe regels. Die zijn er echter op dit moment 
nog niet. Dat betekent dat we nog niets kunnen zeggen over bijvoorbeeld de slaag-/zakregeling, de 
herkansingsmogelijkheden ect. 
Tot en met 6 april mogen leerlingen niet naar school komen voor het afleggen van schoolexamens. 
Wel mogen we schoolexamens op afstand, dus digitaal afnemen. 
 
We hebben geïnventariseerd bij welke vakken we dit snel kunnen regelen. In het volgende overzicht 
kun je zien wat tot nu toe is afgesproken. 
Ik wil hier nadrukkelijk bij vermelden dat dit de stand van zaken tot dit moment. Het kan dus nog 
wijzigen. 
 
    BB KB TL HAVO VWO 
Nederlands   mondeling mondeling   presentatie mondeling 
Engels   mondeling mondeling   mondeling mondeling 
Frans       mondeling mondeling mondeling 
Duits       mondeling mondeling mondeling 
KUBV         PO PO 
Biologie         op afstand op afstand 

 
De mondelingen Nederlands en Engels van de basis- en kaderleerlingen starten vanaf donderdag 2 
april. Jullie zien in Zermelo wanneer je bent ingepland. Je ontvangt van de vakdocenten een 
duidelijke instructie. 
 
Voor de leerlingen van andere afdelingen geldt dat de mondelingen worden ingepland vanaf 6 april. 
De opdrachten voor de presentaties ontvang je op maandag of dinsdag. 
 
Voor alle andere vakken geldt dat we nog aan het onderzoeken zijn of en hoe we deze op afstand 
kunnen afnemen.  We houden jullie op de hoogte. 
 
We hebben van een aantal van jullie goede vragen ontvangen. We willen jullie allemaal de 
antwoorden geven. 

• Hoe gaat het met de herkansingen waarvoor we hebben ingeschreven (die waren gepland op 
6 en 7 april)? 
Het recht op herkansingen van twee schoolexamens is opgenomen in ons PTA-regelement. Dit 
reglement blijft ook in de huidige omstandigheden van kracht. Simpel gezegd: jullie blijven 
recht houden op de twee herkansingen. 
We gaan er nu op de eerste plaats voor zorgen dat alle PTA’s en inhaalwerken worden 
afgenomen. Daarna, als iedereen dus een volledig gevuld PTA heeft, kunnen we samen met 
jullie gaan bekijken of en welke twee herkansingen je wilt doen. Je mag dan eventueel nog 
een keuze voor een ander vak maken. Nogmaals, dat doen we pas als alle PTA’s zijn afgerond, 
dus zeker niet meer voor de meivakantie. 



 
• Hoe gaat het met de herexamens voor de vakken maatschappijleer, wiskunde D en CKV? 

Daar geldt hetzelfde als bij de vorige vraag. Ook dit is een recht voor onze leerlingen en blijft 
dus staan. Zie afspraken vorige vraag. 
 

• Kunnen jullie al een planning geven voor de toetsweek? 
Nee, dat kunnen we niet. Simpel omdat we niet weten wanneer leerlingen weer naar school 
mogen komen voor het afleggen van schoolexamens. We begrijpen dat deze onduidelijkheid 
en onzekerheid heel vervelend is voor jullie en dat dit veel stress kan opleveren. We kunnen 
hier echter niets aan doen. We zijn volledig afhankelijk van de maatregelen die genomen 
worden. We zullen ons natuurlijk aan de richtlijnen moeten houden. We houden je wel zo 
goed mogelijk op de hoogte van alle ontwikkelingen. 

 
• Hoe zit het met de herkansingen na 6 juni waar de minister steeds over spreekt? Zijn dit 

dezelfde herkansingen als waar we ons voor hebben opgegeven? 
Om met die laatste vraag te beginnen: nee, dat zijn extra herkansingsmogelijkheden Het 
vervelende is dat er één term wordt gebruikt voor twee zaken. Er zijn twee 
herkansingmogelijkheden: 
De schoolherkansingen: dit heb ik uitgelegd in de eerste vraag. Dit moet begin juni zijn 
afgerond 
Daarna is er een moment waarop we bepalen wie is geslaagd of gezakt, de uitslagdag. 
Ben je dan nog niet geslaagd, dan komen de extra  herkansingen die door de overheid worden 
genoemd en waar nu regels voor worden opgesteld. 

 
• Zijn de toetsen die maandag zijn gemaakt geldig? 

Ja, de toetsen die zijn gemaakt worden nagekeken en tellen gewoon mee. Dat betekent 
bijvoorbeeld voor de leerlingen van havo en vwo dat het PTA van aardrijkskunde voor de 
meeste leerlingen is afgrond. Alle de inhaaltoetsen moeten nog worden gemaakt. 
 

Tot zover datgene wat er tot nu toe is geregeld. 
 
Aanstaande dinsdag 31 maart is er weer een persconferentie van de overheid. Daarna kunnen we 
kijken wat we verder mogen gaan regelen. Ondertussen blijven we naar mogelijkheden zoeken om 
meer toetsen op afstand af te nemen. 
 
Het is een bijzondere tijd om examen te doen. Dat realiseren we ons heel goed. Vertrouw erop dat 
we al het mogelijke doen om dit voor jullie goed te regelen. 
 
Indien er vragen zijn, aarzel dan niet om contact op te nemen met de teamleider of coördinator van 
jouw afdeling: 
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) 
 
Geniet van een mooi weekend, let goed op jezelf en je naasten. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Elma Janssen, directeur 
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