
 
 

 

 

Aan de examenleerlingen M4 en hun ouder(s) / verzorger(s) 

 

 

Betreft: afronding van het examen 

 

 

Zundert, 18 maart 2020 

 

 

 

Beste leerlingen, geachte ouder(s) / verzorger(s), 

 

 

Gisteren, 17 maart, is aan het eind van de dag bekend geworden onder welke voorwaarden 

de geplande schoolexamens voor examenleerlingen toch door kunnen gaan. In deze brief 

informeren we jullie, hoe we de draad weer oppakken. 

 

Voorlopig gaan we ervan uit dat het Centraal Examen op 7 mei begint. Uiterlijk 6 april weten 

we of dat echt zo is. We hebben meer ruimte gekregen om de schoolexamens af te ronden. 

Waar mogelijk doen we dat voor de meivakantie. 

 

Vanaf komende maandag, 23 maart, organiseren we de afname van de nog resterende 

schoolexamens volgens het oorspronkelijke rooster. Let op: de lokalen kunnen afwijken van 

de oorspronkelijke planning, de tijden en afnamedagen blijven hetzelfde. Kijk goed in je 

aangepaste toetsrooster voor meer informatie, zie bijlage of de website bij 'actueel'.  

 

We zorgen ervoor dat: 

 leerlingen op minimaal 1,5 meter afstand van elkaar hun toets kunnen maken; 

 er maximaal 16 leerlingen per lokaal zitten; 

 we bij uitdelen en innemen van de toetsen hand-tot-hand contact vermijden; 

 we de hygiënerichtlijnen van RIVM volgen. 

 

Voor de leerlingen: 

 stel geen toetsen uit, als dat op medische gronden niet nodig is; 

 kom niet naar school als je gezondheidsklachten hebt of in thuisquarantaine bent; 

 houd afstand tot elkaar; 

 vertrek van school zodra dat kan, blijf niet in of bij de school hangen. 

 



Voor mondelinge schoolexamens gelden dezelfde regels als voor schriftelijke 

schoolexamens. De mondelinge examens gaan volgens rooster door. Als noch de docent, 

noch de leerling gezondheidsklachten heeft of in thuisquarantaine is, gebeurt dat op school. 

Als het niet anders kan, wordt het mondeling telefonisch of via een beeldverbinding 

afgenomen op het tijdstip volgens het rooster. 

 

Op vrijdag 27 maart inventariseren we hoeveel leerlingen niet aan één of meer toetsen 

hebben kunnen deelnemen. Dan plannen we inhaalmomenten. Eventuele herkansingen 

vinden nog voor de meivakantie plaats. 

 

Let op: de nieuwe maatregel geldt alleen voor schoolexamentoetsen. De school blijft 

gesloten voor alle andere onderwijsactiviteiten.  

 

We vertrouwen erop jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Veel succes met de 

voorbereidingen en de afronding van de schoolexamens. Blijf gezond en denk om de 

gezondheid van anderen. Als er weer nieuwe ontwikkelingen of richtlijnen zijn, informeren we 

je opnieuw. 

 

 

Met vriendelijke groet, mede namens drs. J. Hadders - rector, 

 

Anne-Geerke Hesselink - directeur a.i. 

Tristan Janssen - afdelingsleider klas 1-4 

 

 

 

 

 

 


