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Goes, 24 maart 2020
E/19-20/09
Aan de examenleerlingen en hun ouders, verzorgers

Betreft: update schoolexamens

Beste ouder(s), verzorger(s) en examenleerling,
We hebben gisteren een besluit genomen met grote gevolgen voor de examenleerlingen.
We waren ons daarvan bewust. We zijn blij dat er nu landelijke een besluit is genomen dat
helder is voor iedereen al is de uitvoering daarvan nog een hele klus voor ons allemaal.
Minister Slob van onderwijs heeft duidelijkheid gegeven over de examens voor leerlingen in
het voortgezet onderwijs. In de Kamerbrief 'Gewijzigde aanpak eindexamen' (zie hele brief in
de bijlage) schrijft hij het volgende:
-

-

-

Het centraal examen komt dit schooljaar te vervallen.
Leerlingen kunnen op basis van de resultaten van hun schoolexamens het diploma
behalen.
Scholen krijgen langer de tijd om het schoolexamen goed en veilig te organiseren en af
te sluiten.
Scholen wordt opgeroepen in lijn met de nieuwe maatregelen de schoolexamens zo
veel mogelijk op afstand te doen.
Waar nodig hebben scholen de ruimte om hun Programma van Toetsing en Afsluiting
(PTA) aan te passen om dit te realiseren.
In overleg met het vervolgonderwijs wordt gekeken hoe de studenten die dit jaar
instromen, binnen de huidige omstandigheden, zo goed mogelijk kunnen worden
voorbereid op hun vervolgopleiding.
Er volgt zo spoedig mogelijk informatie over de nieuwe zak-slaagreling en de
herkansingen.
Scholen hebben tot begin juni de ruimte om de schoolexamens af te ronden en
daarmee te voldoen aan hun PTA en om in de periode daarna de herkansingen af te
ronden.
Wij begrijpen echter dat in de huidige situatie het voor sommige scholen niet mogelijk
is om alle schoolexamens af te nemen vóór begin juni. Zoals eerder aangekondigd mag
in die gevallen het PTA aangepast worden. Dit gebeurt met instemming van de MR en
er wordt melding van gemaakt bij de inspectie. De diplomabeslissing zal in deze
gevallen worden genomen op basis van de tot dan toe afgesloten schoolexamens. De
verplichte eindtermen moeten wel afgedekt zijn.
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De concrete vertaling van deze nieuwe regelgeving naar de praktijk op Het Goese Lyceum
moeten we nog maken. Dit doen we op korte termijn. Vrijdag informeren wij u/je daarover.
Het volgende zoeken wij uit:
-

-

In de kamerbrief staat: 'De verplichte eindtermen moeten wel afgedekt zijn'. Dat
betekent concreet dat bepaalde schoolexamens door alle leerlingen in de afdeling nog
gemaakt moeten worden én dat andere schoolexamens kunnen komen te vervallen.
Wij maken hiervan een overzicht en gaan die schoolexamens inplannen. De wijze van
afname zal afwijken van de gebruikelijk gang van zaken. Leidend zijn de richtlijnen van
het RIVM.
Vanuit de nieuwe slaag-zakregeling zullen wij de examendossiers van onze leerlingen
bekijken en het programma voor de afronding van de schoolexamens daarop
afstemmen.

Het les- en toetsrooster komt voor de examenleerlingen deze week te vervallen. Het is
organisatorisch niet mogelijk daarin nu nog wijzigingen aan te brengen. Vrijdag wordt het
rooster voor de volgende week gepubliceerd. Houd daarom het rooster en de mail in de
gaten.
Tot zover deze update.

Met vriendelijke groet.
C. Biesterbosch

