
 

 

 
 
Aan: examenkandidaten en hun ouders/verzorgers 
Betreft: nieuwe maatregelen m.b.t. de schoolexamens 
 
Helmond, 18 maart 2020 
 
Geachte ouders/verzorgers, beste leerling, 
 
Gisteren werd bekend dat de scholen weer open gaan voor de eindexamenleerlingen; ze mogen 
geen lessen volgen maar kunnen wel naar school om hun schoolexamens te maken. Het streven is 
dat alle leerlingen vóór de start van het centraal examen de schoolexamens hebben afgerond.  
 
Bij het afnemen van de schoolexamens zullen voor leerlingen en leraren alle RIVM-voorschriften 
gelden; dit betekent dat leerlingen tijdens het maken van de toetsen op minimaal anderhalve 
meter van elkaar moeten zitten. Alleen leerlingen en surveillanten die klachtenvrij zijn, zijn 
welkom op school. Zieke leerlingen of leerlingen die in quarantaine zitten, halen hun 
schoolexamen later in. Dit kan nog tot kort vóór het centraal examen. 
Wat betekent dit concreet voor onze leerlingen? 
 
- De mondelinge examens worden online afgenomen; de betreffende docenten (de heer 

Tijssen en mw. Simmelink) zullen daarover afspraken maken met hun leerlingen. 
- Op maandag 23 maart worden de schoolexamens afgenomen die gepland stonden voor 

afgelopen maandag: 
8.30:  scheikunde havo 5 
11.00: geschiedenis vwo 6   
11.00: economie mavo 4 
12.30: Frans mavo 4 
12.30: Duits vwo 6 
12.30: kunst havo 5 
De schoolexamens worden afgenomen in de aula; het schoolexamen kunst vindt plaats in 
lokaal E01. 
Om de leerlingen goed voorbereid te laten zijn, zullen de betreffende docenten 
voorafgaand aan de toets via Google Meet nog tenminste 1x beschikbaar zijn voor het 
beantwoorden van vragen. Zij maken daarover zelf afspraken met de leerlingen. 

- Er zijn nog veel leerlingen die in toetsweek SE-C een of meer schoolexamens gemist 
hebben. Deze inhaaltoetsen worden gemaakt in de periode van woensdag 25 maart tot en 
met donderdag 2 april. De concrete invulling van deze inhaalweek volgt later. 

- Vóór 30 maart zouden de leerlingen moeten aangeven welk cijfer uit SE-A of SE-B ze 
zouden willen duimen; deze datum wordt opgeschort tot nader bericht. 

 
Wij hopen hiermee iedereen voldoende te hebben geïnformeerd. Mochten er nog vragen zijn dan 
zijn de afdelingsleiders altijd bereid die te beantwoorden. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
G. Nillesen 
vestigingsdirecteur 
 
 


