Aan onze eindexamenleerlingen en
hun ouder(s) / verzorger(s)

Alphen aan den Rijn, 24 maart 2020

Beste leerling, ouder(s)/verzorger(s),
De minister van onderwijs heeft vandaag besloten dat de centrale eindexamens niet doorgaan.
Dit besluit heeft enorme gevolgen. De schoolexamens zijn nu bepalend voor het wel of niet slagen
van de leerlingen. Dat betekent dat bij ouders, leerlingen en docenten veel vragen zijn over de
afronding van het examenjaar.
In de loop van de dag is er sprake van geweest dat we morgen toch zouden starten met de afname
van de schoolexamens. Een belangrijk argument hiervoor was dat we als school alle benodigde
maatregelen hebben getroffen om de schoolexamens op een veilige en verantwoorde manier
mogelijk te maken. Dat vinden wij nog steeds. Toch is een gang naar school moeilijk te rijmen met de
landelijke oproep om vooral thuis te blijven.
De schoolleiding heeft daarom besloten dat, in tegenstelling tot eerdere berichten in de klassenapps,
de schoolexamens zoals deze gepland stonden te beginnen op 25 maart a.s. geen doorgang zullen
vinden.
Wij gebruiken de komende dagen om na te denken over een nieuw scenario waarbij leerlingen voor
de afronding van hun schoolexamen niet meer op school hoeven te komen. De minister heeft de
scholen daarvoor meer tijd gegeven.
Het onderwijs staat voor een moeilijke en unieke opgave. We doen er alles aan om de afronding van
de schoolexamens zo goed mogelijk vorm te geven. Zodra we meer weten over de afronding van het
schoolexamen en wat dat voor leerlingen betekent, brengen we u en de leerlingen daarvan op de
hoogte via de mail.
Met vriendelijke groet,
Namens de schoolleiding
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