
 

Zwolle, 19 maart 2020 

 

 

Betreft: Schoolexamens klas 6 

 

 

Geachte ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen van klas 6, 

 

Gisteravond heb ik met u de lijn gedeeld die wij als schoolleiding hebben gekozen met 

betrekking tot de schoolexamens. Op basis van die lijn hebben we geïnventariseerd welke 

schoolexamens nog afgenomen moeten worden om het schoolexamen af te kunnen ronden en 

leerlingen toegang te kunnen verlenen tot het centraal examen. 

 

We hebben ervoor gekozen om conform de adviezen rondom social distancing de aanwezigheid 

op school van zowel leerlingen als collega’s tot het minimum te beperken. De belangrijkste 

reden daarvoor is dat we de risico’s voor leerlingen en collega’s met een kwetsbare gezondheid, 

of leerlingen en collega’s met mensen in hun omgeving met een kwetsbare gezondheid zoveel 

mogelijk wilden beperken.  

 

Bij de organisatie van de schoolexamens zullen we ons houden aan de volgende voorwaarden: 

 De leerlingen of leraren mogen geen verschijnselen van corona vertonen. 

 Dus geen koorts, niet hoesten en niet neusverkouden. 

 Er wordt zo goed mogelijk 1,5 meter afstand tussen de leerlingen aangehouden tijdens 

het examen. 

 Tussen de schoolexamens door blijven de leerlingen in het lokaal om het contact tussen 

leerlingen te minimaliseren. 

Op de website van de Rijksoverheid staan meer antwoorden op veel gestelde vragen rondom 

de afname van schoolexamens. 

 

Schoolexamens die komen te vervallen 

Onderstaande schoolexamens komen voor de huidige 6e klassen te vervallen. De eindtermen 

voor deze vakken zijn in andere schoolexamenonderdelen al voldoende afgedekt. De leerlingen 

kunnen voor deze vakken dus beginnen met de voorbereiding van het centraal examen. 

 

Het betreft de volgende vakken: 

Aardrijkskunde  Geschiedenis  Natuurkunde 

Economie   Grieks   Wiskunde A 

Engels   Latijn   Wiskunde B 

Filosofie  M&O 

 

Schoolexamens die afgenomen zullen worden 

In de bijlage bij deze brief zit een overzicht van de vakken die nog een schoolexamen zullen 

afnemen. Per vak is aangegeven wat de verplichte toetsstof is, wat de duur en de weging van 

het schoolexamen is en wat de belangrijkste wijzigingen zijn. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-en-het-onderwijs/examens
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Ziekte en afwezigheid 

Minister Slob heeft in zijn brief aan de Tweede Kamer over aanwezigheid bij de schoolexamens 

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 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 zouden leerlingen dus – net als anders in geval van ziekte – afwezig kunnen zijn bij 

de schoolexamens. We zullen echter de richtlijnen van het RIVM voor de inrichting van de 

schoolexamens 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. Leerlingen moeten de gemiste 

schoolexamens wel ingehaald hebben voor aanvang van het centraal examen. 

 

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. Het schoolexamen Nederlands zou mondeling worden 

afgenomen en dus niet herkansbaar zijn. Er is nu voor gekozen dit schoolexamen schriftelijk af 

te nemen en dus wordt ook dit schoolexamen herkansbaar. 

 

Planning 

Gisteravond heb ik aangegeven dat we op dinsdag 24 maart zouden starten met de 

schoolexamens. Mede door de ruimte die er nu door de overheid wordt geboden om het 

inleveren van de schoolexamenresultaten wat naar achteren te schuiven en op basis van de 

wens dat we collega’s en leerlingen voldoende voorbereidingstijd willen geven, hebben we 

besloten de schoolexamens pas op donderdag 26 maart te laten starten. Als bijlage van deze 

brief vinden jullie ook het rooster voor de schoolexamens die wel door zullen gaan. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

F.J. (Frank) Dost, MSc MA 

rector 


