
Rotterdam, 19 maart 2020 

 

Betreft: programma examenleerlingen 

 

Beste examenleerlingen en meelezende ouder/verzorger, 

U heeft waarschijnlijk al uit berichtgeving in de pers opgemaakt dat de minister van 
onderwijs heeft besloten dat de eindexamens doorgang vinden. Dit betekent dat de 
Schoolexamens (SE) van leerlingen in de examenklassen doorgang vinden. Tegelijk 
is ook besloten dat er geen lessen worden georganiseerd op scholen, ook niet voor 
examenkandidaten. Het onderwijs en de voorbereiding op de Schoolexamens vindt 
dus “op afstand” plaats.  

Voor wat betreft de planning van de Schoolexamens hebben wij gewijzigde 
afspraken gemaakt. Voor alle toetsen gelden onverminderd de richtlijnen van het 
RIVM: je blijft thuis als je in quarantaine zit, verkoudsheidsklachten of koorts hebt. 
Op school nemen wij extra hygiënemaatregelen: in de zalen houden we meer 
afstand en we zorgen voor extra schoonmaak. Ook medewerkers moeten natuurlijk 
volledig klachtenvrij zijn. Voor de volledigheid, in de woorden van de minister: “Ik heb 
begrip voor de zorgen die leerlingen, ouders en onderwijspersoneel kunnen hebben 
in de huidige situatie. Deelname aan de onderwijs- en examenactiviteiten op school 
is niet verplicht. Voor het onderwijspersoneel worden hierover op schoolniveau 
afspraken gemaakt. Tegelijkertijd mag er van leerlingen worden verwacht dat zij als 
er geen gezondheidsklachten zijn, deelnemen aan de schoolexamens die worden 
afgenomen. Zij mogen erop vertrouwen dat scholen zich aan alle voorschriften van 
het RIVM houden. Echter, leerlingen moeten niet uit angst voor het niet behalen van 
hun diploma zich gedwongen voelen naar school te gaan. Indien leerlingen ziek zijn, 
in thuisquarantaine zitten of een kwetsbare gezondheid hebben dan zullen scholen 
deze leerlingen op een later moment in staat stellen het schoolexamen af te ronden. 
Indien nodig kunnen deze leerlingen ook naar het tweede tijdvak (15 t/m 18 juni) of 
eventueel het derde tijdvak (11 t/m 20 augustus) worden verwezen zodat er meer tijd 
is voor het afronden van het schoolexamen. Ook zal samen met minister Van 
Engelshoven verkend worden hoe om te gaan met de verschillende inschrijfdata 
voor het vervolgonderwijs.” ( zie  de volledige kamerbrief).  

 

Zojuist hebben wij door middel van YouTube jullie geïnformeerd. Hieronder de 
informatie ook schriftelijk.  

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2020Z05219&did=2020D10849).
https://youtu.be/eeR7Di1-NxI


 

Tentamenweek 

De tentamenweek zal 7 april van start gaan, dit alleen voor de examenleerlingen. 
Voorexamenleerlingen die een of meer vakken versneld doen, doen dus ook mee 
voor dit vak of deze vakken. Het originele rooster zal worden aangepast en uiterlijk 
halverwege volgende week naar jullie worden toegezonden. Daarbij dient rekening 
te worden gehouden met tentamens op vrijdag 10 april (Goede Vrijdag).  

Uitzondering hierbij zijn: 

Uitzondering 1 - Praktijkexamen BTE voor mavo 

De leerlingen in 4M die examen doen in Beeldende vakken - Tekenen (BTE)  dienen 
720 minuten praktijkexamen doen. Dat gaan wij de komende twee weken doen, te 
weten dinsdag 24 maart, donderdag 26 maart en maandag 30 maart, alle dagen van 
10 tot 14 uur. De leerlingen dienen zich op deze dagen kwart voor tien in de aula te 
melden.  

Uitzondering 2 - Mondelingen 

De mondelingen zullen vanaf woensdag 25 maart plaats gaan vinden. Het 
oorspronkelijke rooster zal worden herzien en komende maandag ontvangen jullie 
het nieuwe rooster. De mondelingen worden op school afgenomen, veelal 
persoonlijk met de docent. Het kan voorkomen dat de leerlingen op school, door 
middel van een laptop, het mondeling gaan doen met een docent die het mondeling 
vanuit huis afneemt.  

Uitzondering 3 - Inhaalwerk 

Een aantal van jullie hebben nog iets open staan vanuit de afgelopen periode. Dit 
inhaalwerk wordt donderdag 26 maart ingehaald, de betreffende leerlingen 
ontvangen daar morgen een bericht over.  

PTA-aanpassingen 

Voor een aantal vakken zal het PTA worden aangepast. Veelal niet op inhoud, maar 
op de tijdsduur of de vorm. Hieronder de aanpassingen. Dit zal te zijner tijd 
aangepast worden in het PTA en tevens in Magister.  

mavo 

Aardrijkskunde: T421 gaat van 90 naar 45 minuten 



Duits: T424 komt te vervallen 

Scheikunde (NST): T423 gaat van 90 naar 45 minuten 

havo 

Drama: aanpassingen volgen begin volgende week 

Duits: T525 (mondeling) wordt veranderd in het aanleveren van een opdracht 

Economie: T523 gaat van 135 naar 120 minuten 

Engels: T523 komt te vervallen en T524 gaat van 90 naar 60 minuten 

Scheikunde: T522 gaat van 90 naar 60 minuten en de stof betreft alleen hoofdstuk 
11, hoofdstuk 10 komt te vervallen 

vwo 

Economie: T622 gaat van 135 naar 120 minuten 

Duits: T625 (mondeling) wordt veranderd in het aanleveren van een opdracht 

Frans: T624 gaat van 135 naar 100 minuten 

 

Herkansingen 

Ook in het compacte programma is ruimte voor inzien van de tentamens die jullie 
gaan herkansen en het aanvragen en maken van herkansingen. Zodra de agenda 
volledig is, zal deze met jullie worden gedeeld.  

 

Wij begrijpen dat de wisselende berichtgeving rond de continuïteit van het onderwijs 
en de examens mogelijk verwarrend is en doen er alles aan om duidelijkheid te 
geven. Wij vertrouwen daarbij op uw/jullie begrip. 

  

Met vriendelijke groeten, 

 

  
Bianca Toebosch, 



 
teamleider Wolfert Dalton 


