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

Alphen aan den Rijn, 9 april 2020

Beste leerling, ouder(s)/verzorger(s),
Graag houden we u op de hoogte van de stand van zaken rondom de afronding van de schoolexamens.
Afronding volgens richtlijnen van de overheid
Bij het afnemen van de schoolexamens in de huidige situatie zijn we gebonden aan de richtlijnen
vanuit de overheid. Dat houdt in dat er geen Centraal Schriftelijk Eindexamen (CSE) wordt afgenomen
en dat de bepaling of een leerling wel of niet geslaagd is, gebeurt op basis van de resultaten uit het
schoolexamen (SE).
De programma’s voor toetsing en afsluiting (PTA) van de diverse vakken mogen worden aangepast
conform onderstaande richtlijnen:
● Er mogen in de PTA’s toetsen/onderdelen geschrapt worden voor zover de examenonderdelen
al zijn getoetst in eerdere toetsen.
● Er mag worden gezocht naar alternatieve manieren van afname van toetsen, zoals mondelinge
toetsen via een videoverbinding of het geven van een praktische opdracht.
● De VO-raad adviseert om geen toetsen op school af te nemen.
● De VO-raad adviseert de herkansingsregeling op school aan te passen om de mogelijke nadelige
effecten van het vervallen van het Centraal Schriftelijk Eindexamen te ondervangen. Deze
aanpassing kan, indien gewenst, betrekking hebben op het gehele schooljaar.
● Toetsen mogen niet facultatief worden gemaakt.
● Het gewijzigde PTA en examenreglement moet ter instemming worden voorgelegd aan de MR
van de school
Wijzigingen PTA
Onze examinatoren hebben op basis van bovenstaande richtlijnen de schoolexamens aangepast.
Daarbij komen voor veel vakken de laatste schoolexamens te vervallen en zijn in andere gevallen
manieren gevonden om toetsen op afstand af te nemen of in een andere vorm te gieten. Om deze
aanpassingen te kunnen doen, zijn wijzigingen in het PTA nodig.
Wijzigingen examenreglement
Het Ashram College kiest er voor om leerlingen die niet voldoen aan de slaag-zakregeling een schooleigen maatwerktraject aan te bieden waarin ze vakken kunnen verbeteren. Deze school-eigen
maatwerkoplossing staat los van de landelijke herexamenregeling die opgenomen is in de slaag-
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zakregeling. Om dit schooleigen maatwerktraject vorm te geven is een wijziging in het
examenreglement nodig.
Akkoord MR
Op dit moment liggen de voorgestelde wijzigingen van het PTA en het examenreglement bij de MR.
Na een akkoord van de MR, lichten wij leerlingen en ouders in over de concrete afronding van de
schoolexamens. Wij verwachten u hierover woensdag 15 april a.s. te kunnen informeren.
Landelijke slaag-zakregeling
De landelijke slaag-zakregeling is gisteren gepubliceerd. Deze vindt u als bijlage bij deze brief. Voor
wie geïnteresseerd is in de details van deze slaag-zakregeling heeft de overheid een servicedocument opgesteld. U vindt deze op de website van de rijksoverheid.
Inhalen gemiste PTA-onderdelen periode 1 en 2
Leerlingen die nog PTA-onderdelen uit periode 1 en 2 in moeten halen (of in moeten leveren), krijgen
tot de meivakantie de tijd dit te doen. Het inhalen van ontbrekende cijfers is verplicht. Een onvolledig
PTA betekent dat er geen diploma kan worden uitgereikt. Leerlingen die nog cijfers missen of werk
moeten inleveren, dienen daartoe zo snel mogelijk contact op te nemen met de vakdocent.
Tot slot
We realiseren ons dat er veel gevraagd wordt van het geduld van leerlingen en ouders. We kiezen er
als school bewust voor om maatwerk-herstelopdrachten aan te bieden aan leerlingen die anders niet
geslaagd zouden zijn. Het opzetten van dat maatwerk-traject vraagt tijd en afstemming met de
inspectie en de MR. We geloven dat deze oplossing recht doet aan de huidige situatie en dat alle
leerlingen zo kans maken op het succesvol afronden van dit bijzondere schooljaar.
Wij wensen jullie een plezierig paasweekend.
Met vriendelijke groet,
Namens de schoolleiding

André Hol
Vestigingsdirecteur Ashram College Alphen aan den Rijn
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