
 

Zwolle, 18 maart 2020 

 

 

 

Betreft: Afstandsonderwijs #3 

 

 

 

Geachte ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen, 

 

Vandaag zijn er weer een aantal ontwikkelingen geweest op het gebied van ons onderwijs waar ik u 

graag over wil informeren.  

 

Schoolreizen en excursies 

Alle geplande schoolreizen, buitenschoolse activiteiten en excursies die gepland stonden tot aan de 

meivakantie zijn geannuleerd. Hoe we omgaan met reizen na de meivakantie bepalen we wanneer 

er meer duidelijk is over de situatie na 6 april. Wellicht zijn er dan weer mogelijkheden. 

 

Digitale middelen en devices 

Er werken op dit moment in veel gezinnen meerdere mensen thuis. Zowel ouders/verzorgers voor 

hun werk als leerlingen voor school. Wanneer er een beperkte hoeveelheid laptops of devices 

beschikbaar is, kan dit lastig zijn. We hebben er daarom bewust voor gekozen om te werken met 

magister en Teams, omdat deze applicaties ook op tablets en telefoons te gebruiken zijn. Dat zou in 

ieder geval al meer mogelijkheden moeten bieden. Helaas hebben we als school geen laptops of 

andere devices beschikbaar om uit te lenen aan gezinnen waar daar behoefte aan is. Wanneer de 

beperkte beschikbaarheid van laptops of devices een probleem is, hopen we dat u zelf een flexibele 

oplossing kunt vinden. Indien dit onoplosbare problemen geeft, willen we graag dat u contact met de 

tutor opneemt. Dan is de tutor in ieder geval op de hoogte van de verklaring waarom sommige 

opdrachten niet worden ingeleverd. 

 

Schoolexamens klas 6 

Gisteren werd aan het eind van de middag bekend dat de schoolexamens voor de examenkandidaten 

toch doorgang mochten vinden. Schoolexamens voor klas 4 en 5 mogen dus vooralsnog niet 

afgenomen worden. Wat ik hieronder uiteenzet heeft dus alleen betrekking op klas 6. 

 

We hebben als schoolleiding vanmorgen overleg gehad over het afnemen van de schoolexamens van 

klas 6. Ten grondslag aan het afnemen van de schoolexamens liggen een aantal uitgangspunten: 

- We willen de aanwezigheid van personeel en leerlingen op school tot het minimum beperken, om 

de mogelijke gezondheidsrisico’s en verspreiding van het coronavirus te minimaliseren. 

  

- We handhaven natuurlijk het principe dat het schoolexamen de eindtermen dekt die in de 

examenprogramma’s worden voorgeschreven voor het schoolexamen. 
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- We willen ernaar streven dat alle leerlingen kunnen starten aan het eerste tijdvak van het centraal 

eindexamen en dus het schoolexamen hebben afgerond. Nu het coronavirus in Nederland is, zullen 

meer leerlingen de schoolexamens van toetsweek 3 missen en zal er meer ingehaald moeten 

worden. Gelukkig biedt de overheid ook mogelijkheden om tot een later moment 

schoolexamencijfers aan te leveren en is er op dit gebied enige ruimte. 

 

- We willen ernaar streven dat leerlingen zo snel mogelijk kunnen beginnen met de inhoudelijke 

voorbereidingen van het centraal examen, omdat dat centraal examen 50% van het eindcijfer van 

de eindexamenvakken bepaalt. 

 

We hebben op basis van deze uitgangspunten de volgende lijn bepaald: 

- Elke sectie inventariseert welke verplichte schoolexamendomeinen worden getoetst in toetsweek 

3 en beperkt het schoolexamen tot slechts die domeinen die verplicht zijn én nog niet in een ander 

PTA-onderdeel afgedekt. 

 

- Wanneer er in toetsweek 3 geen nieuwe eindexamendomeinen worden getoetst en het dus alleen 

een repeterend karakter heeft, kan dit schoolexamen komen te vervallen. Het heeft de voorkeur 

van de schoolleiding dat dit schoolexamen dan komt te vervallen en alleen digitaal beschikbaar 

wordt gesteld voor diagnostische doeleinden. 

 

- We beginnen dinsdag 24 maart met het afnemen van de schoolexamens in aangepaste vorm. Dit 

geeft leerlingen en collega’s voldoende gelegenheid om zich voor te bereiden. 

 

- We nemen deze schoolexamens af conform de richtlijnen van het RIVM, maar de details van die 

richtlijnen zijn op dit moment nog niet bekend. 

 

- Mondelinge schoolexamens worden digitaal afgenomen, of er wordt voor gekozen om een andere 

toetsvorm (bijvoorbeeld schriftelijk) te hanteren. We letten hierbij natuurlijk op de vakspecifieke 

voorschriften op dit gebied. 

 

Vandaag zijn de secties in overleg geweest over wat dit betekent voor hun schoolexamen in de 3e 

toetsweek. Op basis van de inventarisatie die nu plaatsvindt, zullen we morgen een rooster maken en 

delen met de leerlingen. Het is goed om te beseffen dat in principe alle stof al behandeld was, 

leerlingen nu nog extra tijd hebben gekregen om zich voor te bereiden en er alleen maar minder stof 

getoetst wordt. We gaan er dus vanuit dat leerlingen de gelegenheid hebben om de toetsweek zo goed 

te maken. 

 

Ziekte en afwezigheid 

Minister Slob heeft in zijn brief aan de Tweede Kamer gistermiddag het volgende geschreven:  

“Deelname aan de onderwijs- en examenactiviteiten op school is niet verplicht. Voor het 

onderwijspersoneel worden hierover op schoolniveau afspraken gemaakt. Tegelijkertijd mag er van 

leerlingen worden verwacht dat zij als er geen gezondheidsklachten zijn, deelnemen aan de 

schoolexamens die worden afgenomen. Zij mogen er op vertrouwen dat scholen zich aan alle 

voorschriften van het RIVM houden. Echter, leerlingen moeten niet uit angst voor het niet behalen van 

hun diploma zich gedwongen voelen naar school te gaan. Indien leerlingen ziek zijn, in  
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thuisquarantaine zitten of een kwetsbare gezondheid hebben dan zullen scholen deze leerlingen op 

een later moment in staat stellen het schoolexamen af te ronden. Indien nodig kunnen deze leerlingen 

ook naar het tweede tijdvak (15 t/m 18 juni) of eventueel het derde tijdvak (11 t/m 20 augustus) 

worden verwezen zodat er meer tijd is voor het afronden van het schoolexamen.” 

 

In principe kunnen leerlingen dus – net als anders in geval van ziekte – afwezig zijn bij de 

schoolexamens. We zullen echter de richtlijnen van het RIVM volgen en rekenen er dus op dat 

leerlingen zonder gezondheidsklachten deel zullen nemen aan de schoolexamens. We verwachten 

dan ook een tijdige afmelding wanneer een leerling niet deel kan nemen aan een schoolexamen. 

 

Herkansingen 

Voor de schoolexamens die nu worden afgenomen geldt ook gewoon de herkansingsregeling uit ons 

examenreglement. Dit houdt ook in dat leerlingen die afwezig zijn bij schoolexamens het recht op 

herkansing verliezen. Voor schoolexamens die komen te vervallen bestaat natuurlijk ook geen 

herkansingsmogelijkheid. Leerlingen moeten de gemiste toetsen wel inhalen voor aanvang van het 

centraal examen. 

 

Vakken waarvan de schoolexamen vervalt 

Wanneer ervoor gekozen wordt een schoolexamen te laten vervallen, is dat dus vanuit een aantal 

uitgangspunten besloten. Ten eerst dat de stof van dat betreffende schoolexamen al voldoende 

afgedekt is in eerdere onderdelen. Ten tweede dat leerlingen erbij gebaat zijn om snel het 

schoolexamen af te ronden en zich te kunnen focussen op het centraal examen. Ten slotte dat we 

rekening moeten houden met een uitgebreider inhaaltraject in verband met een grotere afwezigheid 

van leerlingen. 

 

We kunnen ons echter ook voorstellen dat er leerlingen zijn die nou juist voor dat vak graag een extra 

schoolexamen hadden gemaakt. Dit hebben we uiteraard meegewogen in het besluit, maar het is 

onze overtuiging dat over de breedte genomen deze aanpak voor de meeste leerling een soepele 

route naar het centraal examen zal bieden. Ook gezien de weging van het centraal examen ten 

opzichte van deze laatste schoolexamens hebben we het centraal examen voorop gesteld. 

 

De bovenstaande lijn hebben we vandaag ook met de ouder-, leerling- en personeelsgeleding van de 

MR afgestemd en zij hebben hiermee unaniem ingestemd. Het zijn uitdagende tijden, met 

uitdagende maatregelen vanuit de overheid en we proberen er op deze manier voor de leerlingen 

het beste van te maken.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

F.J. (Frank) Dost, MSc MA 

rector 

 


