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 Aan onze eindexamenleerlingen en hun 
 ouder(s) / verzorger(s) 
 
 
   
Alphen aan den Rijn, 15 april 2020 

 
 
Beste leerling, ouder(s)/verzorger(s), 
 
Zoals aangekondigd in onze brief van 9 april jl. ontvangt u hierbij de laatste stand van zaken over het 
(school)examen. We informeren u over de afronding volgens de richtlijnen van de overheid, 
wijzigingen in het PTA en het rooster voor de afronding van de schoolexamens. 
 
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 (21 april) de tijd dit te doen. Het inhalen van ontbrekende cijfers is verplicht om 
te kunnen slagen. Een onvolledig PTA betekent dat er geen diploma kan worden uitgereikt. 
Leerlingen die nog cijfers missen uit periode 1 of 2, dienen daarom zo snel mogelijk contact op te 
nemen met de vakdocent.   
 
Afronding schoolexamen en uitslagbepaling 
Pas wanneer leerlingen hun PTA compleet afgerond hebben, kan bepaald worden of een leerling 
geslaagd of gezakt is. Tussen 15 april en 15 mei hebben leerlingen de tijd om hun schoolexamen af te 
ronden. En aantal vakken is al afgerond. Voor deze vakken komt de laatste toets uit SE3 te vervallen. 
In het bijgevoegde schema ‘Overzicht afronden schoolexamen’ is te zien voor welke vakken dat het 
geval is. Bij sommige vakken is de toets uit SE3 vervangen door een mondelinge of schriftelijke 
opdracht. Ook deze zijn opgenomen in het schema. Voor inleveropdrachten geldt een 
inleverdeadline van 13 mei. 
 
Er zijn ook vakken waarbij de toets uit SE3 niet te vervangen was door een opdracht. In dit geval 
wordt een digitale toets op afstand ingeroosterd op de eerste dagen na de meivakantie. Leerlingen 
vinden het rooster van de toetsen vanaf 17 april in Zermelo. 
Voor het uiteindelijk bepalen van de uitslag ‘geslaagd’ of ‘niet geslaagd’ is door de overheid een 
aangepaste slaag-zakregeling gepubliceerd. U heeft deze slaag-zakregeling ontvangen bij onze brief 
van 9 april jl. De regeling vindt u ook op onze website.  
 
Leerlingen die na afronden van het complete PTA voldoen aan de slaag-zakregeling 
Leerlingen die na afronden van het complete PTA voldoen aan de slaag-zakregeling, zijn formeel 
geslaagd. Leerlingen die geslaagd zijn, maar zich toch willen verbeteren, zijn aangewezen op de 
landelijke herexamenregeling (de zg. resultaatverbetertoetsen) die vanaf 4 juni aangeboden wordt. 
Scholen ontvangen nog richtlijnen van de overheid over inhoud en organisatie van deze toetsen. 
Zodra de opzet hiervan duidelijk is, informeren wij u daarover. 
 
Leerlingen die na afronden van het complete PTA niet voldoen aan de slaag-zakregeling 
Leerlingen die (na afronden van het complete PTA) niet voldoen aan de slaag-zakregeling zijn 
voorlopig afgewezen. Het Ashram College biedt deze leerlingen een maatwerktraject waarin vakken 
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verbeterd kunnen worden zodat leerlingen alsnog de mogelijkheid krijgen te voldoen aan de slaag-
zakregeling. Het betreft hier omvangrijke opdrachten met een significante studielast. Mentoren 
nemen hierover in de week na de meivakantie contact op met deze leerlingen. 
Leerlingen die na afronding van dit maatwerk-traject van school nog niet voldoen aan de slaag-
zakregeling, zijn aangewezen op de landelijke herexamenregeling (de zg. resultaatverbetertoetsen) 
die vanaf 4 juni aangeboden wordt. Scholen ontvangen nog richtlijnen van de overheid over inhoud 
en organisatie van deze toetsen. Zodra de opzet hiervan duidelijk is, informeren wij u daarover. 
 
Na de meivakantie 
Na de meivakantie staat voor leerlingen alleen nog het afronden van het schoolexamen op het 
programma. Op 6 t/m 9 mei worden nog wel digitale afstands-toetsen ingeroosterd, maar er worden 
na de meivakantie geen lessen meer gegeven.  
 
Digitale afstands-toetsen 
Leerlingen vinden vanaf morgen in Zermelo of ze nog toetsen moeten maken en wanneer deze 
ingeroosterd staan. De toetsen worden uitgezet via de Google Classroom omgeving waar leerlingen 
10 minuten voor aanvang van de toets verwacht worden in te loggen. In veel gevallen zal gevraagd 
worden om een videoverbinding te maken zodat toezicht gehouden kan worden op het maken van 
de toetsen. 

 
Voorlopig tijdpad 
We streven ernaar onderstaande planning aan te houden, maar vragen uw begrip wanneer deze 
aangepast wordt bij veranderingen in de situatie.  
15 t/m 21 april Inhalen gemiste PTA-onderdelen (voor meivakantie) 
16 april Publicatie rooster thuistoetsen in Zermelo 
15 april t/m 15 mei Maken (mondelinge en schriftelijke) opdrachten SE3 (zie schema) 
22 april t/m 5 mei Meivakantie 
6 mei t/m 13 mei Afrondende thuistoetsen schoolexamens (zie schema) 
6 mei t/m 25 mei Maatwerktraject voor leerlingen die nog niet voldoen aan de slaag-zakregeling 
20 mei Uitslag schoolexamens. Mentoren bellen leerlingen met de uitslag of ze 

geslaagd zijn of niet. Tijdstip volgt nog. 
28 mei Uitslag leerlingen die deelnamen aan maatwerktraject 
vanaf 4 juni Eventuele deelname aan het landelijke herexamen (resultaatverbetertoets) 
 
Mocht u nog vragen hebben, neemt u gerust contact op met de mentor van uw zoon/dochter. 
  
Met vriendelijke groet,  
Namens de schoolleiding 
 
 
 
André Hol 
Vestigingsdirecteur Ashram College Alphen aan den Rijn 
 
 
Bijlage 
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