
  
 

  
 

Beste examenkandidaten en hun ouders/verzorgers, 

 

Door de snelle ontwikkelingen met betrekking tot de coronacrisis en de impact 
hiervan op de afronding van het examenjaar willen we jullie graag blijven informeren 
over de laatste stand van zaken. Wanneer landelijke richtlijnen in de toekomst 
veranderen is het mogelijk dat de uitvoering van dit voorstel aangepast moet 
worden. 

Na uitgebreid bestuderen van de nieuwe informatie en overleg met andere 
schoolleiders kunnen we jullie nu het volgende meedelen: 

 In tegenstelling tot het voorgaande bericht is het aangepaste PTA, zoals 
vorige week vastgesteld door de MR, nog steeds geldig 

 Dit betekent dat niet alle toetsen van SET3 verplicht gemaakt moeten worden 
(zie bijlage voor het overzicht) 

 Er worden geen centrale eindexamens meer afgenomen in mei. Dit betekent 
dat de schoolexamencijfers ook je eindcijfers zijn en bepalend zijn voor 
zakken en slagen 

 In de komende periode wordt er door het ministerie van onderwijs verder 
uitwerking gegeven aan onder andere de deadline voor het aanleveren van 
de schoolexamenresultaten en de daaropvolgende diplomabeslissing, de 
invulling van de slaag-zakbeslissing en hoe de mogelijkheid op een 
herkansing wordt vormgegeven. Wij zullen jullie over die uitwerking zo snel 
mogelijk informeren. 

 Let op:  
o Als je de SET niet maakt vervalt voor een aantal vakken (zie bijlage) 

het gemaakte KT. Dit is natuurlijk nog niet verwerkt in Magister!!   
o Enkele leerlingen moeten nog toetsen inhalen die ze dit blok of in 

eerdere blokken gemist hebben. Deze toetsen moeten alsnog gemaakt 
worden om in aanmerking te kunnen komen voor een diploma. Als je 
nog toetsen moet inhalen dan moet je voor maandag 30 maart 12.00 
uur een berichtje sturen aan je teamleider en de betreffende docent. 
De toetsen worden na de toetsweek op donderdag 16 april op school 
afgenomen 

o Het PWS moet zijn afgerond om een diploma te kunnen ontvangen 
 Deze nieuwe informatie maakt dat er andere afwegingen van belang kunnen 

zijn voor je keuze om al dan niet deel te nemen aan een facultatieve toets. Je 
weet nu wat je moet halen voor een voldoende of een gunstige afronding voor 
een hoger eindcijfer.  

 We zullen daarom de inschrijving voor deelname aan deze toetsen 
opnieuw openzetten in Magister. Eerdere inschrijvingen komen te 
vervallen! 

 Je kunt je in Magister inschrijven tot en met maandag 30 maart 12.00 uur ‘s 
middags. 

 Leerlingen die maandag al een SET gemaakt hebben of al een mondeling 
Nederlands hebben gedaan en die onder deze omstandigheden niet willen 



  
 

  
 

laten meetellen moeten dit uiterlijk 30 maart 12.00 uur aangeven door een 
mail te sturen aan de docent en een cc aan de betreffende teamleider 

 Mondelingen Engels en Duits die zijn ingepland gaan gewoon door volgens 
het schema 

 Mondeling Nederlands dat je wel wilt doen kan gewoon doorgaan volgens het 
schema. Wil je toch geen mondeling doen stuur dan een mail aan je docent, 
zodat die niet voor niets zit te wachten 

 We verwachten te kunnen starten met de afname van de schriftelijke 
schoolexamens en de nu nog niet ingeplande mondelinge schoolexamens op 
dinsdag 7 april. Het eerder opgestelde toetsweekschema zal daarbij 
aangehouden worden, waarbij we starten met de toetsen die gepland stonden 
voor dinsdag 24 maart 

 Na de toetsweek kunnen leerlingen die daar behoefte aan hebben contact 
opnemen met hun docent om de resultaten van de toets te bespreken  

 Je kunt van de gemaakte toetsen uit de toetsweek één toets herkansen. De 
herkansing zal plaatsvinden op dinsdag 19 mei 

 Inschrijven voor de herkansingen kan in Magister van 13 april tot en met 7 
mei 12.00 uur ‘s middags. 

De diploma-uitreiking blijft, mogelijk in aangepaste vorm, voorlopig staan op dinsdag 
30 juni. Mocht dit niet mogelijk zijn dan willen we jullie in ieder geval beloven dat we 
later een moment plannen om het behalen van het diploma samen met jullie te 
kunnen vieren! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Jentina Ardesch 

Joanne Duijvestijn 

 


