
 

Zwolle, 17 december 2020 
 
 
Beste leerlingen en geachte ouder(s)/verzorger(s), 
 
 
Afgelopen dinsdag heb ik u laten weten dat er naar aanleiding van de persconferentie van 
maandag jl. nog over twee zaken met u gecommuniceerd zou worden: het onderwijs voor de 
examenkandidaten en de planning van toetsweek 2. Middels deze brief wil ik u onder andere 
daarover informeren. 
 
Onderwijs voor examenkandidaten 

Voor examenkandidaten wordt door de overheid een uitzondering gemaakt als het gaat om de 

schoolsluiting. Met andere woorden, examenkandidaten volgen hun onderwijs op school. Dit 

betekent dat vanaf maandag 4 januari de examenkandidaten weer op school verwacht worden. 

Zoals eerder aangekondigd volgen we gedurende de lockdown een 30-minutenrooster. Dit 

rooster gaat ook gelden voor de lessen op school, zodat we voor alle lessen dezelfde tijden 

kunnen blijven hanteren. Dit betekent dat de examenkandidaten ’s middags gelegenheid 

hebben om op school of thuis te studeren.  

 

Docenten zullen hun lessen geven vanuit een eigen lokaal en de examenkandidaten zullen zich 

tussen de lessen door moeten verplaatsen. We wijzen er nogmaals op dat in de schoolgebouwen 

een mondkapjesplicht geldt en dat de leerlingen hun eigen mondkapjes dienen mee te nemen. 

Ook de overige, eerder aangekondigde corona-maatregelen blijven natuurlijk ook van kracht. 

 

Centrale Examens 

Op woensdag 16 december heeft minister Slob aanvullende maatregelen aangekondigd voor de 

Centrale Examens van schooljaar 2020-2021: 

 

I. Het tweede tijdvak wordt uitgebreid van vier naar tien dagen. Daarmee kunnen 

leerlingen die in het eerste tijdvak ziek zijn of in quarantaine zitten het volledige centraal 

examen afleggen in het tweede tijdvak. Ook biedt het de mogelijkheid voor leerlingen 

die vanwege achterstanden meer tijd nodig hebben voor de voorbereiding op het 

centraal examen van een of meerdere vakken, om het centraal examen te spreiden over 

het eerste en het tweede tijdvak. 

II. Er komt een herkansingstijdvak (derde tijdvak) op de eigen school waarin leerlingen die 

(een deel van het) centraal examen afleggen in het tweede tijdvak, examens kunnen 

herkansen in het derde tijdvak op de eigen school. 

III. Alle eindexamenleerlingen die opgaan voor het diploma krijgen een extra 

herkansingsmogelijkheid voor het centraal examen (twee in plaats van één). 

Op de website van de Rijksoverheid kunt u een verdere toelichting op het besluit lezen. Wat dit 

precies zal betekenen voor de organisatie van de Centrale Examens is op dit moment nog 

helemaal duidelijk, maar hierover ontvangen de examenkandidaten te zijner tijd nader bericht. 

Het is in ieder geval goed om te zien dat er vanuit het ministerie rekening wordt gehouden met 

de bijzondere omstandigheden waar onze huidige examenkandidaten mee te maken hebben 

(gehad). 
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Toetsweek 2 

Ten grondslag aan onze besluit rondom de planning van toetsweek 2 liggen twee overwegingen. 
Ten eerste vinden we het belangrijk dat onze examenkandidaten geen vertraging oplopen in 
hun programma. Om die reden laten we de toetsweek voor de 6e klassen conform de reguliere 
jaarplanning starten op 11 januari. Ten tweede vinden we het belangrijk dat we gedurende de 
lockdown tot 18 januari het aantal leerlingen en medewerkers in de school tot het minimum 
beperken. Om die reden hebben we besloten om alle andere jaarlagen ná de lockdown te laten 
starten. Er was ruimte binnen de maatregelen van de Rijksoverheid om voor de 
voorexamenklassen ook de school open te stellen om schoolexamens te maken. 
 
De toetsweek voor klas 1 t/m 5 zal starten op 20 januari. Dit betekent dat er – uitgaande van 
een heropening op 18 januari – twee dagen fysiek onderwijs geboden kan worden voordat de 
toetsweek start. Dit geeft ons ook gelegenheid om aandacht te besteden aan het sociaal-
emotionele welbevinden van onze leerlingen voordat we beginnen met de toetsweek. Ook voor 
onze leerlingen zal het weer even schakelen (en soms lastig) zijn om weer thuisonderwijs te 
krijgen. 
 
De planning voor toetsweek 2 is dus als volgt: 
 
Klas 6:   11 t/m 21 januari  
Klas 1 t/m 5:  20 januari t/m 28 januari 
 
Tot slot 
De komende weken zal weer veel van ons vragen. Wij doen ons best om deze lockdown zo 
soepel mogelijk te laten verlopen voor onze leerlingen. Hopelijk lukt het ons allen om het aantal 
besmettingen weer snel naar beneden te krijgen, zodat we in januari weer onze deuren mogen 
openen voor alle leerlingen. We zien ze graag weer op school! 
 
Namens het personeel van het Celeanum wens ik u fijne dagen en alvast de beste wensen voor 
het nieuwe jaar. 
 
Met vriendelijke groet, 

 
F.J. (Frank) Dost, MSc MA 

rector 

 
 


