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Aan de ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen klas 5a  

 

Zwolle, 31 maart 2020 

Kenmerk: 2020/188/ufk 

Betreft: opgave examen boekhouden 

 

 

Geachte heer/mevrouw, 

 

Middels deze brief willen we graag wat onduidelijkheden wegnemen over het examen Boekhouden 

waar u uw zoon/dochter deze week (vandaag!) voor kunt opgeven. 

  

Alle leerlingen in 5 atheneum volgen in het curriculum de verdiepingsmodule Basiskennis Boekhouden 

en ronden deze module op één van de onderstaande twee manieren af: 

-        Òf ze geven zich op voor het examen dat door de Nederlandse Associatie voor Examinering 

         wordt afgenomen en behalen daarmee een landelijk erkend diploma; 

-        Òf ze maken op hetzelfde moment een schriftelijke toets onder toezicht van de lesgevende  

         docenten. 

  

Elke leerling zal hoe dan ook iets maken. Het cijfer dat behaald wordt, geldt als een 

schoolexamencijfer en komt op de cijferlijst en telt daardoor ook mee voor de overgang. 

  

Uiteraard weet niemand hoe momenteel de komende weken/maanden eruit gaan zien, maar het 

maken van het examen c.q. de toets is in onze agenda opgenomen op dinsdagmorgen 19 mei van 9:00 

tot 11:00 uur en wordt in beide gevallen bij ons op school afgenomen. 

Vooralsnog gaan wij ervan uit dat het examen wèl doorgaat!  Daar komt bij dat we allemaal al het hele 

schooljaar hiermee bezig zijn en er veel leerlingen zijn die interesse tonen in het examen. 

  

Binnen school houden wij ons daarbij aan de geldende regels zoals opgesteld door het RIVM en 

nemen we alle mogelijke voorzorgsmaatregelen.  

  

Uiteraard heb ik ook al contact gehad met de Associatie en zij laten weten dat – indien nodig – het 

examen ‘on hold’ gezet wordt totdat het wel weer mogelijk is om het examen af te nemen. En in het 

uiterste geval zullen zij alles kosteloos annuleren. 

  

Het zou fijn zijn wanneer de leerlingen zich wel opgeven. Wij moeten de aanmeldingen maar liefst 6 

weken van tevoren bij de Associatie doorgeven en hanteren daarom als deadline 1 april.  

  

Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.  

 

Met vriendelijke groet, 

Mevr. M. Ufkes 

docente bedrijfseconomie 


