
 
 

Veghel, 24 maart 2020 

 

 

Beste eindexamenleerlingen en versnellers, 

 

Vanochtend heeft de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap bekendgemaakt dat het centraal 

examen dit schooljaar komt te vervallen. De reden van dit besluit is dat de druk op het afronden van de 

schoolexamens met zieke leerlingen en zieke leraren niet vol te houden is. Ook hebben de 

aangescherpte maatregelen die gisteren afgekondigd zijn voor extra onrust gezorgd over de veiligheid 

van de leerlingen. Bovendien is er een grote mate van onzekerheid over het verdere verloop van de 

corona-epidemie.  

Leerlingen kunnen nu op basis van de resultaten van hun schoolexamens het diploma behalen. Dit 

diploma geldt als een volwaardig diploma. Scholen krijgen daarbij tot 6 juni a.s. de tijd om het resterende 

schoolexamen goed en veilig te organiseren en af te sluiten. Binnenkort volgt er nog informatie over de 

nieuwe zak- en slaagregeling. 

 

Aanmelden voor vervolgopleiding 

In overleg met het vervolgonderwijs (mbo, hbo, universiteiten) wordt gekeken hoe de studenten die 

komend schooljaar instromen zo goed mogelijk kunnen worden voorbereid op hun vervolgopleiding. Om 

leerlingen en ouders extra ruimte te bieden in het kiezen van de vervolgopleiding zijn de aanmelddata 

één maand doorgeschoven als volgt: 

• voor mbo van 1 april naar 1 mei 2020;  

• voor hbo en wo van 1 mei naar 1 juni 2020. 

 

Afronding voor SE-week 3 

Voor leerlingen is het van groot belang dat er geen SE-cijfers ontbreken, omdat er nog toetsen moeten 

worden ingehaald of andere SE-onderdelen moeten worden ingeleverd. Maak deze week, dus uiterlijk 

vrijdag 27 maart, met je vakleraar afspraken over inleverdata en/of inhaaltoetsen. Is je leraar ziek, 

neem dan contact op met de coördinator van de afdeling, de heer Van Ravensteijn voor havo en de 

heer Somers voor vwo. Ontbreken er SE-cijfers in Magister, dan kan geen eindcijfer worden gegeven. 

We helpen jullie waar mogelijk om dit voor elkaar te krijgen.    

 

Afname schoolexamens 

De schriftelijke schoolexamens worden pas vanaf 6 april op school afgenomen, omdat we op dit moment 

in de piek van de coronacrisis lijken te komen en we zo zoveel mogelijk besmettingsgevaar willen 

voorkomen. De SE-week 3 bestaat uit dezelfde schoolexamens zoals we vorige week gecommuniceerd 

hebben. De toetsen worden ruim verspreid over de weken, zodat er per toets zo min mogelijk leerlingen 

op school tegelijkertijd aanwezig zijn. De afname duurt tot en met 12 mei. Andere schoolexamens, zoals 

dossiers, praktische schoolexamens en mondelingen kunnen ook voor 6 april digitaal worden 

afgenomen.  

 

Bijgaand ontvang je het nieuwe toetsrooster, inclusief inhaalmomenten en herkansingsmomenten. 

Voorafgaand aan de SE-week 3 zal een uitgebreide instructie worden ge-e-maild met daarin de 

voorzorgsmaatregelen die we hebben getroffen om jullie veilig deel te kunnen laten nemen aan de SE-

week.  
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Inhalen en herkansen  

We hebben na de SE-week veel ruimte ingepland voor inhaalmomenten, bespreekmomenten van de 

toetsen en herkansingsmomenten. We zetten alles op alles om jullie in staat te stellen de 

schoolexamens goed te kunnen maken.  

 

Ziekmelden 

In mijn vorige e-mail heb ik jullie gevraagd je weer ziek én beter te melden volgens de normale procedure 

door naar de receptie te bellen. Geef dan aan of je echt ziek bent of niet mag komen i.v.m. RIVM-

voorschriften rondom Corona. Ik wil jullie dringend vragen dit te doen. We hebben nu onvoldoende beeld 

van het aantal leerlingen dat niet kan deelnemen aan de SE-week 3.  

 

Versnellers 

Op dit moment is het zo dat de leerlingen die versnellen dit jaar een vak afsluiten met een SE als 

eindcijfer en volgend jaar de rest van de vakken met een CE-cijfer. We hebben de vraag bij het 

examenloket neergelegd of dit een probleem is en zodra we hierop antwoord krijgen, delen we dit direct 

met de betreffende leerlingen.  

 

Ik hoop dat ik met dit bericht jullie enigszins gerust kan stellen over de gang van zaken. Wij beseffen 

heel goed dat de wijzigingen die door de overheid soms om de paar dagen doorgevoerd worden veel 

onrust veroorzaken. We proberen jullie zo duidelijk en uitgebreid mogelijk te informeren en blijven dat 

doen. Heel veel succes bij de komende toetsen! 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Barbara Sol 

Locatiedirecteur  
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