
 

Heemskerk, 24 maart 2020 

Beste ouder(s), verzorger(s) en leerlingen, 

Wat een turbulente weken hebben we met al elkaar achter de rug. Niet naar school, onderwijs van 

huis uit en aangescherpte maatregelen vanuit de overheid om tot 1 juni nog minder contact met 

elkaar te hebben. Daarnaast de aanhoudende onzekerheid over de voorbereiding op het examen. Nu 

komt daar nog bovenop de maatregel dat het centraal examen voor dit jaar komt te vervallen. 

Rust en gelijke kansen 

Het besluit van het kabinet om de eindexamens dit schooljaar niet door te laten gaan, brengt hopelijk 

de rust die we allen zo nodig hebben. Het is een ingrijpend besluit - na de Tweede Wereldoorlog niet 

meer voorgekomen - maar gezien de omstandigheden volgens ons het enige juiste besluit. In deze 

onzekere tijd is het voor jullie, als leerling, enorm moeilijk om je zo ‘gewoon’ mogelijk voor te 

bereiden op de examens. Elke eindexamenleerling verdient een gelijke kans, een kans die bepalend is 

voor zijn of haar toekomst. Dat is in deze situatie moeilijk te waarborgen. Iedereen is nu vooral 

gebaat bij rust en een goede voorbereiding op het vervolgonderwijs.  

Wat betekent dit besluit voor jullie /onze leerlingen? 

Normaal gesproken bepalen schoolexamens en schriftelijke eindexamens beide voor de helft het 

eindcijfer per vak. In deze nieuwe situatie is de belangrijkste voorwaarde voor het vervolgonderwijs 

het zo goed mogelijk afronden van de schoolexamens. Leerlingen krijgen bij voldoende afronding een 

volwaardig diploma om de overstap naar het vervolgonderwijs te maken. Dit gaan we uiteraard op 

een verantwoorde manier organiseren. De leerlingen behouden daarbij het recht op beroep en 

herkansing.  

Wat betekent dit voor de schoolexamens? 

Deze week waren de schoolexamens onder strikte voorwaarden van het RIVM van start gegaan. 

Ondanks dat we dit proces zo zorgvuldig en veilig mogelijk hadden ingericht, begrepen wij de zorgen 

van leerlingen, ouders en medewerkers. Zelf een afweging maken of het verstandig is om nu wel of 

geen schoolexamens te doen, is voor velen een lastig dilemma.  

Door het vervallen van de eindexamens is de druk van de ketel en ontstaan er meer mogelijkheden 

om het schoolexamen tot begin juni veilig te organiseren. Dit gaan we doen waar mogelijk op 

afstand. Te denken valt aan: online digitale toetsing, werkstukken, presentaties, verslagen en 

mondelingen en/of het maken van een filmpje, bijvoorbeeld voor het optreden muziek. PTA’s die 

enkel schriftelijk kunnen worden afgenomen zullen op een later moment worden afgenomen op 

school als wij weer leerlingen mogen ontvangen. Na afsluiting van het reguliere schoolexamen, begin 

juni, is er mogelijkheid tot herkansing. Daarna komt er een uniforme zak- en slaagregeling, evenals 

een regeling voor beroep en herkansing, zoals we die ook kennen van het examen en herexamen. 

De komende dagen buigen wij ons gezamenlijk met de collega’s uit de diverse vaksecties over dat 

wat er nog gedaan moet worden voor het laatste schoolexamen. Daarbij kijken we naar de inhoud 

van wat er nog daadwerkelijk getoetst moet worden, en de vorm waarin we deze kennis of 

vaardigheden kunnen gaan toetsen.   

Met vriendelijke groet, 

R. Feenstra en H. Out 


