
 
 

Aan de examenleerlingen, ouders en verzorgers 

 

 

Bergen NH, 24 maart 2020 

 

Betreft: belangrijke informatie examenleerlingen SE-CE 2020 

Briefnummer: rk/aj/1920448 

 

 

Beste leerlingen, ouders en verzorgers, 

 

Jullie zullen het examennieuws net zo nauwlettend volgen als wij. Hieronder een samenvatting. 

Gisteravond heeft het kabinet nadere maatregelen aangekondigd om het coronavirus in te dammen. 

Een van deze maatregelen is een verbod op bijeenkomsten met drie of meer personen. Daardoor 

ontstond meteen onduidelijkheid over de betekenis van dit verbod voor de schoolexamens.  

 

Naar aanleiding hiervan heeft de minister voor voortgezet onderwijs, Arie Slob, vandaag besloten 

dat het centraal schriftelijk eindexamen niet doorgaat. De schoolexamens gaan wél door. Scholen 

hebben tot begin juni de tijd om deze goed af te ronden. Op basis van de cijfers voor de 

schoolexamens kunnen de eindexamenleerlingen hun diploma behalen. Dit is een volwaardig 

diploma dat onverkort toegang geeft tot het vervolgonderwijs. 

 

Dat betekent dat de schoolexamens die vanaf donderdag gepland stonden, niet doorgaan. Voor 

sommigen zal dit een opluchting betekenen; anderen zullen er wat meer moeite mee hebben, maar 

hoe dan ook is dit nu een gegeven. 

 

Gelet op deze nieuwe situatie nemen wij de rest van deze week de tijd om een aangepast 

programma voor de schoolexamens uit te werken. Volgende week maandag, op 30 maart, vernemen 

jullie van ons hoe dit programma eruit zal zien. Daarna zullen de schoolexamens in ieder geval niet 

eerder dan volgende week donderdag 2 april starten, zodat er voldoende tijd is om het eerste 

schoolexamen voor te bereiden. Uitgangspunt is dat we beginnen met schoolexamens die op afstand 

(digitaal of telefonisch) kunnen worden afgenomen, waarbij we de mondelingen die al gepland 

staan voorrang geven. Deze zullen dus het eerste aan de beurt komen. De examens die toch nog op 

school moeten worden afgenomen, worden zo ver mogelijk naar achteren geschoven en beginnen 

hoe dan ook niet eerder dan na de meivakantie (22 april-5 mei).  

 

Het is ontzettend belangrijk dat de examenleerlingen blijven werken aan het voorbereiden van de 

schoolexamens, juist omdat deze nu bepalend zijn voor het behalen van het diploma. De 

vakdocenten zullen hun lessen daarop afstemmen. 

 

Wij begrijpen dat de gang van zaken rond de examens buitengewoon vervelend is voor jullie allen 

en we doen dan ook ons uiterste best om onze eindexamenleerlingen zo goed mogelijk te 

begeleiden richting het diploma.  

 

Heel veel succes met studeren en we houden contact! 

Mede namens de schoolleiding, 

 

Renée Kloos 

rector 

 


