Nieuwkoop, 18 maart 2020

Beste leerling, ouder(s)/verzorger(s),
De ontwikkelingen in het onderwijs n.a.v. de ontstane situatie rondom de coronacrisis volgen zich in
snel tempo op. Zondag jl. werd besloten dat alle scholen tot 6 april dicht gaan. Op dat moment was
niet duidelijk wat de consequenties voor de eindexamenleerlingen zouden zijn. Gisteren is hierover
meer duidelijk geworden.
Bericht van het ministerie van 17 maart
Gisteren is besloten dat scholen vanaf woensdag 18 maart 2020 hun eindexamenleerlingen in de
gelegenheid stellen toetsen van het schoolexamen af te leggen. De inzet is om iedere leerling de
kans te geven voor de start van een nieuwe opleiding het voortgezet onderwijs met een diploma af
te ronden. Iedereen beseft dat dat in de huidige situatie een grote opgave is.
Schoolexamens en toetsen afnemen op school
De schoolexamens maken deel uit van het PTA. De scholen hebben vandaag van het ministerie de
ruimte gekregen om de schoolexamens voor eindexamenleerlingen op school af te ronden.
Wij hebben besloten dat we vanaf maandag 30 maart gaan starten met de laatste
schoolexamenweek en deze zal t/m 8 April gaan duren.
De komende twee dagen brengen we in kaart wat dit organisatorisch betekent. U mag erop
vertrouwen dat we daarbij de richtlijnen van het RIVM in acht nemen als het gaat om voldoende
afstand tussen de leerlingen en de schoonmaak van meubilair en lokalen.
Vrijdag 20 maart a.s. informeren wij de eindexamenleerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s) over de
verdere gang van zaken m.b.t. de schoolexamens en de afname van deze toetsen. Dan krijgen de
leerlingen hun roosters in som te zien en weten zij ook wanneer en op welke manier hun
mondelingen voor Nederlands, Engels en Duits worden afgenomen.
Deze week en ook de aankomende week gaan er op school geen onderwijsactiviteiten plaatsvinden,
de eindexamenleerlingen kunnen online lessen volgen en via som en de google classroom zien wat
zij moeten doen.
Eindexamens
De minister geeft in zijn brief aan de scholen aan dat de schriftelijke centrale examens, waarvan de
afname op 7 mei start, vooralsnog door gaan. Indien er tot langere sluiting van de scholen wordt
besloten, volgt een nieuwe afweging. Daarbij wordt met alles rekening gehouden.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te informeren.
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