
 

 
 
 
 
 
Amsterdam, woensdag 18 maart 2020 
 
 
 
Beste eindexamenleerlingen 5havo en 6vwo, beste ouder(s)/verzorger(s),  
 
Wij sturen jullie een specifiek bericht omdat jullie de groep leerlingen zijn waar we op dit moment het meest 
mee begaan zijn. Jullie zitten vlak voor het eindexamen en de huidige situatie met het coronavirus maakt het 
voor jullie allemaal onduidelijk en onzeker. Dat is naar en vervelend en dat begrijpen wij heel goed. 
 
Gistermiddag werd bekend dat het ministerie toestemming heeft gegeven om de schoolexamens met 
inachtneming van de RIVM-richtlijnen op school af te nemen. Gelukkig hebben wij onze laatste SE-toetsweek 
voor 5havo en 6vwo achter de rug. Dat is een groot geluk in deze bijzondere en ingewikkelde tijd.  
 
Wij hebben nog wel een aantal zaken af te ronden in de schoolexamens: 
 

- Er moeten nog een paar mondelingen afgenomen worden 

- Bij muziek, beeldend en theater moet nog een praktijkonderdeel gedaan worden 

- Bij Lichamelijke Opvoeding moet het SE nog worden afgerond 

- Er moeten nog herkansingen afgenomen worden 

- Een aantal eindexamenleerlingen moet nog een SE inhalen 

- Wat te doen als het schoolexamen niet af is voordat het centraal examen begint? 

 
Wat gaan we doen en hoe gaan we dit alles aanpakken en oplossen?  
 
Afronding mondelingen Nederlands  
De mondelingen die nog gedaan moeten worden door inhalers zijn één op één met Manon van der Garde 
afgesproken. Dit gaat door.  
 
Afronding Muziek 
De eindpresentaties van 2 april gaan niet door. Dit wordt vervangen door individueel voorspelen voor de eigen 
docent en een tweede beoordelaar. Jullie ontvangen begin volgende week de opdracht en de datum van 
voorspelen via je vakdocent Arnold Schellens.   
  
Afronding Theater 
De eindvoorstellingen theater van 19 maart (5havo) en 8 en 9 april (6vwo) gaan niet door. Er komt een 
vervangende opdracht. Jullie ontvangen begin volgende week via de ELO van Magister deze vervangende 
individuele opdracht. In deze opdracht staat hoe er wordt beoordeeld en hoe de begeleiding gaat. 
De leerlingen van 6vwo wordt begeleid door Linda Bosch en de leerlingen van 5havo door Zoscha van Erkel. 
De uitvoering van de individuele voorstelling is zonder publiek enkel voor de docent en volgens de RIVM-
richtlijnen. Voor 6vwo op dinsdag 7 en donderdag 9 april. En voor 5havo op woensdag 15 en donderdag 16 
april. De indeling volgt.  
  
Afronding Beeldend 
Leerlingen worden geacht hun beeldend werk thuis af te maken. Nog niet alle leerlingen hebben hun beeld op 
school opgehaald. Doe dat deze week. School is elke dag toegankelijk tussen 9 en 13 uur.  
Het beeld moet ingeleverd worden uiterlijk donderdag 2 april 12.00 uur. Inleveren in lokaal 27. Vermeld 
duidelijk je naam.   
  
Afronding Lichamelijke Opvoeding 
Leerlingen die nog handelingsdelen of lessen LO moeten inhalen of verbeteren hebben daarover bericht 
gekregen via de mail. Als je weet dat er nog iets ontbreekt en je hebt geen bericht ontvangen, trek dan snel 
aan de bel bij je docent. Dit is ook jouw verantwoordelijkheid.  
Handelingsdelen die nog niet aan de orde zijn geweest, vervallen.    
 
 
 



 

 
Herkansingen en inhalen SE’s  
We willen het inhalen van SE’s en de herkansingen van alleen de examenkandidaten door laten gaan op 
maandag 6 april. Het voordeel is dat de school dan nog leeg is en dat we -volgens de normen van het RIVM-  
leerlingen in rust en ruimte toetsen kunnen laten maken. 
 
 Dat betekent nu dat we de planning die we eerst hadden, tóch kunnen aanhouden.  En die planning is als 
volgt:  
 
1. Uiterlijk maandag 23 maart 2020 staan alle cijfers in Magister;  
2. Als je vragen hebt over gemaakte SE’s, neem dan via mail contact op met je docent en maak hier 
afspraken over (met inachtneming van de RIVM-richtlijnen);   
3. Dinsdag 24 maart 2020 ontvangen alle eindexamenleerlingen bericht via VO-Spiegel om herkansingen aan 
te vragen; 
4. Uiterlijk maandag 30 maart 2020 9.00 uur moeten de herkansingsaanvragen zijn ingeleverd. Daarna 
nemen we ze niet meer in behandeling;  
5. Voor het inhalen van gemiste SE’s ontvang je geen bericht; je wordt automatisch ingedeeld;    
6.  Inhalen en herkansingen zijn op maandag 6 april. De indeling volgt. Houd er rekening mee dat er ook twee 
lange SE’s achter elkaar gepland kunnen worden.  
  
Wij zullen als school het afnemen van de schoolexamens aanpassen aan de nieuwe omstandigheden. 

1. Het afnemen van de schoolexamens zal binnen de richtlijnen van de RIVM plaatsvinden; 
2. De leerling moet klachtenvrij zijn om deel te nemen aan het schoolprogramma; 
3. Behoor je tot een risicogroep, neem dan contact op met de teamleider voor maatwerkafspraken; 

 
 
Schoolexamen niet af voordat het centraal examen begint? 
Het schoolexamen voor een vak moet zijn afgerond voordat het centraal examen van dat vak begint. Als dit 
niet lukt wordt het centraal examen van dat vak uitgesteld naar het tweede tijdvak (15-18 juni 2020) of naar 
het derde tijdvak (11-20 augustus 2020). 
 
Tenslotte 
Vooralsnog gaat de overheid er van uit dat het Centraal Examen volgens planning plaatsvindt. Uiterlijk 6 april 
worden wij hierover nader geïnformeerd. Die informatie delen wij dan zo snel mogelijk met jullie.  
 
We doen er samen met jullie alles aan om, ondanks de onzekere tijden, de examinering af te ronden, zodat 
jullie straks met een welverdiend diploma aan het vervolgonderwijs kunnen beginnen.  
 
Mochten er naar aanleiding van deze brief nog vragen zijn, neem dan contact op met teamleider Manon van 
der Garde.   
 
Zorg goed voor jezelf en elkaar! We houden contact. 
 
 
Met hartelijke groet, mede namens de mentoren en de leerjaarcoördinatoren,  
 
Manon van der Garde – teamleider bovenbouw 
 
Jan-Willem Dienske - rector  
  
 
 


