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Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de eindexamenklassen 

Datum  : 1 april 2020 
Kenmerk : GBN/prj 
Betreft  : schoolexamens  
 
 
Geachte ouder(s)/verzorger(s),  
 
Gisteren is bekend gemaakt dat de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus gehandhaafd 
blijven. De scholen blijven voor onderwijs tot 4 mei gesloten. Voor de eindexamenleerlingen 
betekent dit nog steeds dat hun schoolexamens afgerond moeten worden.  
Bij de besluitvorming is zorgvuldig rekening gehouden met enerzijds een betrouwbare afname van de 
schoolexamens en anderzijds de veiligheid van leerlingen en personeel. 
 
Daar waar mogelijk hebben we toetsen omgezet in Praktische Opdrachten of worden SE’s digitaal 
afgenomen. De overige toetsen worden volgens het rooster, dat op de website staat, schriftelijk op 
school afgenomen.  
De condities zijn zo veilig mogelijk: in de gymzalen met een tussenruimte van ca. 3 meter tussen de 
tafels. De toetsen zijn zo ingedeeld dat de leerling maar één toets op een dag heeft en dus niet hoeft 
te wachten op een volgende toets waardoor contact met anderen zou kunnen plaatsvinden.  
 
Wat wij verwachten van de leerlingen: 

- De leerling is aanwezig indien hij/zij voldoet aan de RIVM richtlijnen. Is dat niet het geval, dan 
verzoeken wij u uw kind ziek te melden volgens de gebruikelijke procedure.  

- De leerlingen komen individueel naar school en gaan direct naar hun plek. Zij hebben dus 
geen contact met elkaar.  

- De leerling weet in welke gymzaal hij/zij moet zijn en heeft dit van te voren gecontroleerd. 
Dit staat duidelijk op de zalen aangegeven. 

- Jassen worden op de stoel gehangen, de tas naast de tafel gezet en het mobieltje wordt 
uitgezet en in de tas/jas gestopt. Het is verstandig alleen de hoogst noodzakelijke spullen 
mee te nemen. 
 

Voor de leerlingen die SE toetsen missen door ziekte of andere vooraf gemelde omstandigheden zal 
na de meivakantie een inhaalrooster worden gemaakt. Aansluitend hierop zullen de herkansingen 
worden afgenomen. Hierover volgt nog nadere berichtgeving. 
 
Wij wensen de leerlingen succes met het leren en maken van hun allerlaatste toetsen. 
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de teamleider of examensecretaris. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
mede namens directie, 
 
dhr. drs. S.P.L. Gijben 
Examensecretaris 


