
 

 

 

 

Aan de ouder(s)/verzorger(s) en de examenleerlingen  

 

 

Zwolle, 18 maart 2020 

Kenmerk: 2020/169/tro 

Betreft: schoolexamens 

 

 

 

Beste examenleerlingen en ouder(s)/ verzorger(s),  

 

Zoals jullie inmiddels vast wel hebben gehoord, zullen de schoolexamens toch afgenomen gaan 

worden. Het ministerie van OC&W heeft daarvoor richtlijnen gegeven.  

 

Scholen krijgen de ruimte om het PTA aan te passen, bijvoorbeeld door bepaalde examens in een 

andere vorm af te nemen, zolang steeds wel de verplichte eindtermen worden gedekt. Ook 

kunnen onderdelen vervallen, omdat ze al eerder zijn getoetst of in het CSE aan de orde komen.  

Zo kunnen practica bijvoorbeeld door een schriftelijke toets worden vervangen. Toetsen kunnen 

worden ingekort, zodat leerlingen en surveillanten korter bijeen zijn. Mondelingen kunnen op 

afstand worden afgenomen via bijvoorbeeld Teams of Skype. Het uitgangspunt is dat we zoveel 

mogelijk willen uitgaan van hoe leerlingen tot nu toe zijn voorbereid.  

 

Dit betekent dat de toetsweek er iets anders uit zal zien. We zitten met elkaar ineens in een 

nieuwe situatie en zullen er alles aan doen om de examenleerlingen hier geen nadelige gevolgen 

van te laten ondervinden. Uiteraard hebben we begrip voor alle onrust tijdens deze dagen. 

 

In de bijlage vindt u een overzicht waarin dit voor examenleerlingen duidelijk wordt. Het 

persoonlijke toetsrooster komt in Zermelo te staan op het moment dat het klaar is. 

 

RIVM 

Bij alles wat we doen zullen we de RIVM-richtlijnen hanteren. Deze kunnen echter dagelijks 

wijzigen; we zullen daar in dat geval direct op reageren in de organisatie van de afname van de 

schoolexamens. 

 

Schoolexamens in de toetsweek 

De toetsweek wordt ingepland van donderdag 26 maart t/m vrijdag 3 april. 

 

Inhaal- en herkansingsmomenten 

In de periode van 14 tot en met 22 april hebben examenleerlingen de mogelijkheid om toetsen in 

te halen en/of te herkansen. Zoals het er nu uitziet, zullen vakdocenten dit met hun eigen 



leerlingen gaan regelen. We zullen daarbij soepeler omgaan met de huidige inhaal- en 

herkansingsregeling, bijvoorbeeld in het geval van ziekte van de leerling. 

 

We koersen op een afronding van de schoolexamens vóór de meivakantie. Waar nodig zullen we 

tegen die tijd maatwerk bieden aan individuele examenleerlingen. 

 

Handige informatie 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-

coronavirus-en-het-onderwijs/examens 

 

 

Met vriendelijke groet, 

namens de schoolleiding, 

 

Dhr. L. Dikken 

Mevr. L. Tromp 

Dhr. H. Veldink 

Mevr. H. Kromdijk (directeur) 
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