
 
20 maart 2020 
 
Beste examenkandidaat, Geachte ouder(s)/verzorger(s), 
 
Het zijn bijzondere tijden en dat vraagt een bijzondere inzet van ons allen en een behoorlijke 
mate van aanpassingsvermogen. 
Onze Minister van Onderwijs, Arie Slob, heeft in een schrijven aan de scholen meegedeeld 
dat de schoolexamens doorgang kunnen vinden. Het is echter aan de scholen om hier 
invulling aan te geven. 
Na overleg met de schoolleiders en examensecretarissen van de Wolfert scholengroep is 
besloten de examenleerlingen niet te willen plaatsen voor het in onze ogen onaanvaardbare 
dilemma kiezen voor schoolexamens op school komen maken of voorkomen van het risico 
op verspreiden van het virus. 
Wij achten de gezondheid van zowel onze leerlingen als het personeel belangrijker dan met 
risico's kost wat kost de examens op school doorgang te laten vinden. 
 
We hebben echter nu nog wel te maken met het vastgestelde data van centraal examen 
(start 7 mei). 
De overheid heeft een versoepeling aangekondigd als het gaat om de afronding van het SE 
(schoolexamen), dat geeft ons nog enigszins ruimte. 
Als de school met ingang van 7 april weer groen licht krijgen en en het gebouw kan 
openstellen voor leerlingen dan hebben we in theorie  het volgende voor ogen: 
 
Wij verplaatsen het restant van SE3 naar de week van 7 april; mondelinge examens zullen 
in de periode 23 maart t/m 3 april via video conferencing/google meets afgenomen gaan 
worden 
 

● Het SE3 zal worden afgerond vanaf 7 april t/m 14 april (inclusief goede vrijdag). 
● Daarna zal er moeten worden nagekeken. 
● De leerlingen moeten aangeven welk SE’s zij willen herkansen, deadline 16 april 
● De herkansingen worden in de week van 20 april t/m 24 april afgenomen 
● herkansingswerk wordt nagekeken 
● 6 mei: Cijferlijsten worden voor zover mogelijk voor akkoord getekend 
● 7 mei start CE 

Het precieze schema van het geheel zal nog verder worden uitgewerkt, maar de huidige 
situatie kan per dag wijzigen afhankelijk van de door de overheid te nemen maatregelen. 
 
We houden jullie op de hoogte. 
 
Niek van Maaren 
 
 


