Zwolle, 24 maart 2020

Betreft: Schoolexamens en Centraal examen

Geachte leerlingen van klas 6 en ouder(s)/verzorger(s),
Gisteravond heeft de overheid extra maatregelen bekend gemaakt om de verspreiding van het
coronavirus het hoofd te bieden en vanmorgen heeft minister Slob aangekondigd het centraal
eindexamen van dit schooljaar af te gelasten. Dit zijn voor ons allen ingrijpende maatregelen.
Voor onze examenkandidaten is het bovendien nu weer onzeker hoe de rest van hun middelbare
schoolloopbaan eruit gaat zien.
Hoewel de maatregelen van de overheid enerzijds enige duidelijkheid geven, is aan de andere
kant ook nog veel niet bekend. Bijvoorbeeld hoe de zak-/slaagregeling er dit jaar uit gaat zien en
wat de herexamenregeling wordt. Ook komt de RIVM rond 6 april nog met een rapport over de
verspreiding van het coronavirus onder jongeren en mogelijk met nieuwe aanbevelingen voor
de afname van schoolexamens op locatie. Dit zijn zaken die wij graag mee willen nemen bij de
vernieuwde inrichting van de schoolexamens die nog afgenomen moeten worden. Om die reden
hebben wij vandaag het besluit genomen om tot en met 6 april ook voor klas 6 geen
schoolexamens af te nemen.
Voor de volledigheid: ook de mondelinge examens van de moderne vreemde talen vallen onder
dit besluit. Hiermee komt de planning die op 19 maart jl. met u is gedeeld van de nog resterende
schoolexamens dus te vervallen.
De overheid biedt ons de gelegenheid om de schoolexamens af te nemen in de periode tot aan
1 juni. We zullen met een nieuwe planning komen van de nog af te nemen schoolexamens,
wanneer op bovengenoemde punten meer duidelijkheid is.
We vinden deze onzekerheid voor onze examenkandidaten erg vervelend. Uiteraard blijven we
ons uiterste best doen onze examenkandidaten succesvol naar het diploma te begeleiden. We
zullen u uiteraard ook blijven informeren over nieuwe ontwikkelingen op dit vlak.
Met vriendelijke groet,
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