
Beste leerlingen, beste ouders / verzorgers, 
 
Dinsdagavond 21 april is bekend geworden dat de VO scholen in ieder geval tot 1 
juni gesloten zullen blijven. Dat betekent dat we ook na de meivakantie in eerste 
instantie nog onderwijs op afstand zullen verzorgen.  
Afgaande op de verwoording in de persconferentie van gisterenavond, zullen we 
waarschijnlijk rekening moeten houden met anderhalve meter afstand tussen de 
aanwezigen in school. Als dat inderdaad het geval blijkt dan betekent dit dat vanaf 1 
juni niet alle lessen op school gegeven kunnen worden en we zullen dan met name 
in gaan zetten op het op school kunnen afnemen van toetsen. 

In de komende weken zullen we een plan maken voor het onder voorwaarden open 
stellen van de school op 1 juni, waarbij we iedereen natuurlijk zoveel mogelijk recht 
willen doen en niemand de dupe laten worden van deze situatie. Hierbij willen we 
kansen bieden aan leerlingen die er niet (zo) goed voorstaan zodat er de 
mogelijkheid gecreëerd wordt om nog resultaten op te halen. Daarnaast willen we 
dat docenten op een goede manier kunnen beoordelen of een leerling een redelijke 
kans maakt in het volgende leerjaar. 
 
De afname van schoolexamentoetsen zal anders verlopen dan in voorgaande jaren. 
Dit betekent dat we genoodzaakt zijn om kritisch naar de vastgestelde programma’s 
van toetsing en afsluiting (PTA’s) van de voorexamenjaren te kijken. Mogelijk 
moeten schoolexamentoetsen worden verplaatst, geschrapt of aangepast worden op 
vorm en/of inhoud en zal er dus een aanpassingen gedaan moeten worden in het 
PTA van de voorexamenjaren. Aanpassingen kunnen gaan over:   

1. Het verplaatsen van de schoolexamentoets in de tijd: 

- verplaatsen van de schoolexamentoets naar een latere datum dit schooljaar 
of verplaatsen naar volgend schooljaar;   

2. Schoolexamentoetsen laten vervallen of samenvoegen:  

- wanneer dezelfde eindtermen in meerdere schoolexamentoetsen afsluitend 
worden beoordeeld;  

3. De schoolexamentoets op een andere manier (op afstand) afnemen: 

- (met/zonder inhoudelijke of vormaanpassing).  

Aanpassingen zullen niet gaan over schoolexamentoetsen die vóór de 
sluitingsperiode van de scholen in verband met corona zijn afgenomen. Uiteraard 
zullen deze aanpassing geldend voor alle leerlingen uit een leerjaar. Zodra er meer 
duidelijk is zullen we jullie informeren over het verdere verloop van eventuele lessen 
en de afname van schoolexamens. 

We wensen jullie een hele fijne meivakantie en veel stekte in deze bijzondere tijden 
en vragen jullie goed voor elkaar te zorgen. Blijf gezond! 

  

Met vriendelijke groet, 

Jentina Ardesch en Joanne Duijvestijn 


