
 
 
 
 
 
 
 

 
Rotterdam, 8 april 2020 
 
Betreft: update afronden schoolexamens 
 
 
Beste eindexamenleerlingen, geachte ouders/verzorgers, 
 
Dat het centraal eindexamen vervalt, betekent niet dat leerlingen geen diploma krijgen. Zij 
kunnen dit schooljaar, op basis van de resultaten van hun schoolexamens, het diploma 
behalen. Het kabinet geeft scholen langer de tijd om het schoolexamen goed en veilig af te 
ronden en af te sluiten. De oproep is ook, om in lijn met de nieuwe maatregelen, de 
schoolexamens zo veel mogelijk op afstand te organiseren. De mogelijkheid bestaat dat het 
Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) wordt aangepast. Als dat het geval is, dan 
wordt dit, voor toestemming, aan de medezeggenschapsraad van de school voorgelegd en 
gemeld bij de Inspectie. 
 
Onze school zal alles op alles zetten om ervoor te zorgen dat alle leerlingen die dat 
verdienen in 2020 een diploma behalen. Dat zullen wij zorgvuldig doen. Goede kansen voor 
leerlingen en maximale veiligheid staan daarbij voorop. 
 
Op afstand afronden schoolexamens 
Op dit moment worden er op school geen schoolexamens afgenomen, dit gebeurt op digitale 
wijze op afstand. Het ligt in de bedoeling om vanaf 7 mei een herkansingsprogramma uit te 
rollen. De leerlingen zullen daar voor de meivakantie van in kennis gesteld worden. We 
zullen overgaan tot een ruimere herkansingsregeling, daarover later meer. 
Er zijn ook nog leerlingen die door verschillende omstandigheden een SE moeten inhalen. 
Dit zal ook in mei geschieden. 
 
Het voorlopige programma 
• 6 – 24 april: schoolexamens op afstand. 
• 7 – 25 mei: herkansingen (schriftelijk/mondeling indien de scholen weer open zijn,  

 anders zullen de herkansingen ook op afstand afgenomen worden) 
 
Rooster SE3 
Het rooster voor het restant van SE3 is reeds met leerlingen en ouders gedeeld en op de 
website na te lezen (ook via de FAQ). Het examensecretariaat geeft hier ook steeds een 
update van de overige examenzaken. 
 
Devices 
Nu de schoolexamens digitaal worden afgenomen, is het van belang dat iedere 
examenleerling een werkende laptop tot zijn/haar beschikking heeft. Ook daarover is bericht 
en de leerling die hierbij een probleem ervaart dient dat z.s.m. bij de betreffende 
docent/examensecretariaat te melden. 



Dag van de uitslag 
Veel leerlingen zouden het prettig vinden als ze toch nog een beetje de sfeer van een 
examenuitslag dag kunnen proeven, door middel van een centraal moment, waarop de 
mentor de uitslag aan de leerling doorbelt. Maar ook zijn er leerlingen die juist in deze tijden 
heel erg opzien tegen die onzekerheid. Hierover moeten we nog een besluit nemen. 

Diploma-uitreiking 
Natuurlijk gaat er een diploma-uitreiking komen. Voorlopig blijft de datum uit de jaaragenda 
gehandhaafd (29 juni vwo, 30 juni havo). Mocht blijken dat er eind juni nog steeds geen 
bijeenkomsten georganiseerd mogen worden, dan zullen we noodgedwongen moeten 
uitwijken naar een alternatief. Het diploma is online beschikbaar voor vervolgopleidingen, dus 
daarover hoeft niemand zich zorgen te maken. 

Versneld en gespreid examen en slaag/zakregeling 
Rondom versneld en gespreid examen doen, heeft het ministerie nog geen besluit genomen. 
Ook de nieuwe slaag/zakregeling is nog niet bekend. Het ministerie van OCW heeft beloofd 
dat de antwoorden op deze specifieke vragen uiterlijk op 9 april bekend gemaakt zullen 
worden.  

Tot slot 
Wij realiseren ons hoe ingrijpend alle maatregelen zijn voor jullie, voor onze medewerkers en 
voor ouders/verzorgers. Op deze pagina van de rijksoverheid staan veel vragen en 
antwoorden. Mochten er toch nog vragen en/of onduidelijkheden zijn neem gerust contact 
met ons op of kijk op de FAQ van wolfert.nl/tweetalig. We hebben misschien nog niet op alles 
een antwoord, maar zijn volop bezig de maatregelen nader uit te werken. We hopen jullie 
hierover zo spoedig mogelijk verder te informeren. 

Met vriendelijke groet, 

Niek van Maaren 
Examensecretaris Wolfert Tweetalig 

https://www.wolfert.nl/tweetalig
https://www.wolfert.nl/tweetalig/coronavirus-en-school-faq/



