Datum
Betreft

24 maart 2020
Gewijzigde aanpak centraal eindexamen

Beste ouder(s)/verzorger(s), beste leerling,

Zoals gisteren al is aangegeven, worden wij als school elke dag ingehaald door nieuwe feiten.
Het zijn echt bizarre tijden, dit is voor ons de eerste keer dat het onderwijs zo op zijn kop
staat.
Vandaag is vanuit het ministerie van OC&W, minister Arie Slob, het besluit genomen dat alle
centrale examens, dus ook de praktijk examens, komen te vervallen.
Voor onze locatie (vmbo basis, kader en gemengde leerweg) houdt dat in dat enkel de
opdrachten van de schoolexamens afgesloten moeten worden.

Belangrijke stappen voor nu zijn:
1. Wij brengen voor elke leerling in kaart hoe een ieder er voor staat en of alle PTA
onderdelen afgesloten zijn.
2. Wij zullen elke leerling bespreken in de examencommissie, waarna de mentor contact
opneemt hoe de leerling er voor staat. De exacte datum van deze bespreking laten we
z.s.m. weten, maar zal niet voor 8 april zijn. Hiervoor zijn wij als school nog afhankelijk van
het ministerie.
3. De opdrachten die gestuurd zijn naar de leerlingen moeten ingeleverd zijn voor de
gestelde deadlines. Het gaat hierbij onder andere over de VLOGS van Nederlands, Engels,
Duits en Frans.
4. De leerlingen die nog een onvoldoende staan voor stage, PWS en LO hebben de kans om
deze weg te werken. Wij richten ons als school hiervoor zoals eerder aangegeven op
27 maart a.s.
5. Zoals eerder is afgesproken worden er individuele afspraken gemaakt met de vakdocent
en/of mentor om hiaten weg te werken.

Hieronder de officiële mededelingen vanuit het ministerie:
•
•
•
•
•
•

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.
Met vriendelijke groet,

De Examencommissie

