
 

 

 

 

 

Aan de examenleerlingen van Mencia de Mendoza en hun ouders/verzorgers 

 

Betreft: afronding van het Schoolexamen 

 

Breda, 1 april 2020 

 

 

Beste leerlingen, geachte ouders/verzorgers, 

 

In navolging van mijn bericht van gisteren, informeer ik jullie over de afronding van de 

schoolexamens. We gebruiken daarvoor de extra ruimte die we door het wegvallen van het Centraal 

Schriftelijk Eindexamen (CSE) hebben gekregen.  

 

Nog niet afgenomen SET’s 

Zoals gisteren aangekondigd, organiseren we vanaf volgende week woensdag, 8 april, de 

schoolexamens die nog niet zijn afgenomen. We hanteren daarbij de richtlijnen van het RIVM en 

vertrouwen erop, dat jullie dat ook doen. De planning van de resterende SET’s vind je in Magister. Let 

op: als het om grote leerlingaantallen gaat, hebben we ‘tijdslots’ ingebouwd. Voor deze SET’s gelden 

dus verschillende begin- en eindtijden. Op deze manier voorkomen we, dat veel leerlingen op 

hetzelfde moment bij school arriveren en op het begin van de toets wachten. Zorg dat je op tijd bent, 

maar kom niet eerder dan een kwartier voordat de toets begint naar school en houd minstens 

anderhalve meter afstand van elkaar! 

 

De SET’s van 24 maart 

24 Maart was de datum, waarop de pers al ’s ochtends vroeg meldde, dat het CSE dit schooljaar niet 

zou doorgaan, terwijl de officiële mededeling daarvan pas ’s middags kwam. Na de mededeling 

hebben we de schoolexamens (voor de tweede keer) stilgelegd. Het ‘gerucht’ dat er dit jaar geen CSE 

zou zijn, leverde veel onrust op, zeker bij leerlingen die er in het schoolexamen nog niet zo goed voor 

staan. Om die reden bieden we alle leerlingen die op 24 maart een schriftelijke of mondelinge SET 

hebben gemaakt de mogelijkheid deze SET ongeldig te laten verklaren. De docenten zullen de 

gemaakte SET’s nakijken en de cijfers bekendmaken. Ongeldig verklaren betekent, dat het 

oorspronkelijke cijfer vervalt en dat er een nieuwe toets gemaakt wordt. Wanner en hoe we 

daarover graag uitsluitsel willen hebben, laten we nog weten. 

 

Inhalen 

In de eerste weken van mei (na de vakantie), bieden we je de mogelijkheid om SET’s die je nog niet 

hebt gemaakt in te halen. Een rooster daarvoor hopen we uiterlijk 16 april, als we kunnen overzien 

om hoeveel inhalers voor welke vakken het gaat, te publiceren. We moeten afwachten of de 

schoolsluiting na de meivakantie in de huidige vorm voortduurt en welke richtlijnen er dan gelden. 

Als je nog een mondelinge SET moet inhalen, maak je daarover zelf afspraken met je vakdocent. 

 

  



SET’s inzien 

Voordat de herkansingen plaatsvinden, krijg je de mogelijkheid om gemaakte SET’s in te zien. Hoe we 

dat doen, volgt later. 

 

Herkansen 

In de laatste weken van mei vinden de herkansingen voor de laatste set-week plaats. 

 

Slaag-zakregeling 

We zijn in afwachting van een aanpassing van de landelijke slaag-zakregeling. We verwachten, dat 

die een extra herkansingsmogelijkheid zal bieden, nu het CSE (dat 50% van je eindcijfer zou bepalen) 

niet doorgaat. Helaas laat die op zich wachten; we hadden daarover vandaag meer duidelijkheid 

verwacht. Daarover informeren we je zodra er meer over bekend is.  

 

Opnieuw wens ik je veel succes in de komende weken! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

J. Hadders, rector 

 

 

 


