
 

 

 

 

 

Aan de examenleerlingen en hun ouders / verzorgers, 

 

Betreft: voortgang examen 

 

Breda, 24 maart 2020 

 

 

Beste leerlingen, geachte ouders/verzorgers, 

 

Op dinsdag 24 maart heeft minister Slob van OCW in verband met de verspreiding van het Corona-

virus nadere maatregelen getroffen met betrekking tot de eindexamens. In deze brief informeer ik je 

over de stand van zaken. 

 

Het Centraal Examen vervalt dit schooljaar. Dat betekent, dat de schoolexamenresultaten de basis 

zullen zijn voor het behalen van je diploma. Scholen krijgen langer de tijd om dat schoolexamen goed 

en op een veilige manier af te sluiten. We mogen de schoolexamentoetsen binnen de richtlijnen van 

het RIVM nog steeds op school organiseren, maar de minister heeft opgeroepen dat zoveel mogelijk 

‘op afstand’ te doen. Bovendien bestaat de mogelijkheid om het PTA aan te passen. Er volgt nog 

informatie over de slaag- zakregeling. 

 

Op basis van deze informatie hebben we besloten om de nog geplande schriftelijke 

schoolexamentoetsen per direct te staken en een time-out in te lassen tot 6 april aanstaande. Er kan 

thuis wel verder gewerkt worden aan de praktische opdrachten, conform de afspraken die hierover 

met de betreffende vakdocenten zijn gemaakt. Mondelingen kunnen, zowel langs digitale weg als op 

school, wel doorgaan. Bij een mondeling op school werken we volledig volgens de richtlijnen van het 

RIVM. 

  

De komende dagen zullen wij een nieuwe planning opstellen voor de periode tot de meivakantie (6 
t/m 17 april) en de periode na de meivakantie (4 mei t/m 29 mei). We willen optimaal gebruik maken 
van de extra tijd die we nu hebben gekregen om het schoolexamen af te ronden. Zo gauw als 
mogelijk zullen wij je hierover informeren.  
 
We realiseren ons heel goed, dat deze laatste schoolexamenperiode voor onze examenleerlingen 
veel onrust oplevert. Afgelasten, door laten gaan en weer afgelasten, terwijl je je goed op je SET had 
voorbereid, is heel erg vervelend. Ik heb bewondering voor de manier waarop verreweg de meesten 
van jullie met deze onzekerheid omgaan. Zorg ervoor, dat je actief met je schoolwerk bezig blijft!  
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
J. Hadders, rector 
 
 



 
 

 

 


