
 

 
 
 
 
 
Amsterdam, vrijdag 27 maart 2020 
 
 

 

Beste eindexamenleerlingen, geachte ouders/verzorgers,  

Op dinsdag 24 maart 2020 werd duidelijk dat het centraal examen CE niet door zal gaan dit schooljaar.  Een 
uitzonderlijk besluit in een uitzonderlijke tijd. In deze brief staat hoe de schoolexamens SE’s worden afgerond 
voor de leerlingen in het eindexamenjaar. 

Wij hebben, in tegenstelling tot veel andere scholen, onze schoolexamens al afgenomen. Leerlingen moeten 
nog wel de praktijkexamens doen en de herkansingen en sommige leerlingen moeten nog een SE-toets 
inhalen, bijvoorbeeld door ziekte. We hebben de afgelopen dagen ons licht opgestoken en besproken welke 
mogelijkheden er zijn om het schoolexamen helemaal af te ronden om zo ook recht te doen aan de prestaties 
van alle leerlingen. Dank dat u ons daarvoor de tijd heeft gegeven. 
 
We verwachten dat de rijksoverheid eind volgende week of de week daarna zal komen met de slaag- 
zakregeling voor alle eindexamenleerlingen in Nederland. In deze regeling staat wanneer een leerling 
geslaagd of gezakt is. We weten vrijwel zeker dat in deze regeling zal staan dat de leerling nog een 
herkansingsmogelijkheid krijgt na de totale afronding van het SE.   
 
Wij gaan onze schoolexamens als volgt afronden: 

• Alle leerlingen in het eindexamenjaar 5 havo en 6 vwo krijgen twee herkansingsmogelijkheden, 
ongeacht eerdere sancties, ziekte of intrekken van de herkansingsmogelijkheid vanwege te veel 
absenties. 

•  In de week van 6 tot 10 april 2020 is de mogelijkheid om schoolexamens in te halen (bijvoorbeeld 
i.v.m. eerder ziek-zijn). Denk hierbij ook aan de verplichte onderdelen van LO. 

•  In de week van 6 tot 10 april 2020 is er voor alle eindexamenleerlingen de mogelijkheid voor de 
eerste herkansing. 

• Over de praktijk schoolexamens (beeldend, theater en muziek) is al eerder gecommuniceerd. Er is 
één wijziging voor 6 vwo (een week later). Het is nu als volgt:  
Werkstuk beeldend inleveren op donderdag 2 april in lokaal 27  
Theatersolo’s 5 havo: woensdag 15 en donderdag 16 april 13.00-17.30 uur, aula 
Theatersolo’s 6 vwo: dinsdag 14 en vrijdag 17 april 13.00-17.30 uur, aula 
Muziek 5 havo: dinsdag 7 april 13.00-17.00 uur, aula 
Muziek 6 vwo: donderdag 9 april 13.00-15.00 uur, aula 
Er is helaas geen publiek mogelijk. De leerlingen hebben een rooster en instructies gekregen over de 
vorm van het examen.  

• In de week na de meivakantie (vanaf woensdag 6 mei 2020) is er voor alle eindexamenleerlingen de 
mogelijkheid voor de tweede herkansing. 

Alles wat we doen is vanzelfsprekend gebaseerd op en met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM. 
Indien een leerling ziek is of lichte klachten heeft en het examen niet op school kan doen, meld dit dan voor 
de start van het schoolexamen/de herkansing bij Manon van der Garde, 06-20617472. 

Als je er goed voor staat ben je niet verplicht een vak te herkansen. We kunnen echter nog geen uitspraak 
doen of je geslaagd bent of niet. We moeten de slaag/zakregeling van de rijksoverheid afwachten.  

In de komende periode vervallen de lessen voor de eindexamenklassen. De lessen blijven wel in het rooster 
staan zodat er een moment is voor docent en leerlingen die een herkansing gaan doen en daarover met de 
vakdocent in gesprek willen gaan. 

Vanmiddag (vrijdagmiddag 27 maart 2020) ontvangen alle eindexamenleerlingen per e-mail een enquête van 
VO-spiegel om in te vullen. Je kan hier 1 vak invullen voor de eerste herkansing in april. Vul de enquête in 
voor maandag 30 maart 12.00 uur.  Dan kunnen wij aan de slag met de indeling.  



 

Je ontvangt in april nog een keer een enquête voor de tweede herkansing. Deze vindt plaats na de 
meivakantie. 

We vinden het oprecht jammer dat we dit schooljaar de spannende examentijd en alles wat daarbij hoort niet 
met elkaar meemaken. Het is direct ook een memorabele tijd. En we kunnen ons ook goed voorstellen dat het 
een verwarrende tijd is. Er komt veel nieuwe informatie en niets gaat zoals het gepland was. Dat vraagt nogal 
wat. Met de bovenstaande SE-afronding hopen we in elk geval op dat gebied nu duidelijkheid gegeven te 
hebben. En als er vragen zijn, twijfel dan niet om deze te stellen aan de mentor, leerjaarcoördinator of 
ondergetekenden. 

Wij hebben zorgvuldig nagedacht over bovenstaande procedure en planning. Dit gebeurt met instemming van 
de MR. We willen graag, met alle mentoren en vakdocenten, zorgdragen voor een goede afronding voor alle 
eindexamenleerlingen. Toch weten ook wij inmiddels dat er elke dag iets kan veranderen. Als er vanuit de 
rijksoverheid de komende weken ander beleid wordt ingezet, zullen ook wij wellicht weer iets moeten wijzigen 
in de plannen. Dat voorbehoud moeten we, zoals u waarschijnlijk begrijpt, maken.  

We wensen alle leerlingen die nog moeten herkansen en de ouders sterkte in deze spannende tijd. 

Met hartelijke groet, 

Jan-Willem Dienske, rector & 

Manon van der Garde, teamleider bovenbouw/examensecretaris 

  

 

 
 


