
 

 

 
 
 
Aan: examenkandidaten en hun ouders/verzorgers 
 
 
Betreft: centraal examen gaat dit schooljaar niet door 
 
 
Helmond, 24 maart 2020 
 
 
Geachte ouders/verzorgers, beste leerling, 
 
Vanochtend werd bekend gemaakt dat het centraal examen dit jaar niet doorgaat. Dat is een 
maatregel die enorme gevolgen heeft voor alle leerlingen die dit jaar in het examenjaar zitten. 
 
We hebben als school de tijd nodig om alle consequenties van deze maatregel te overzien.  
Wat wel vaststaat is het volgende: 
 

 Het centraal examen komt dit schooljaar te vervallen. 

 Leerlingen kunnen op basis van de resultaten van hun schoolexamens een volwaardig 
diploma behalen. 

 Scholen krijgen tot begin juni de tijd om het schoolexamen goed en veilig te organiseren 
en af te sluiten. 

 De regering komt zo spoedig mogelijk met informatie over de nieuwe uniforme slaag- en 
zakregeling en de herkansingsmogelijkheid. Vanaf dat moment kunnen we gaan bepalen 
of een leerling wel of niet geslaagd is. 

 
In afwachting van de uitwerking van de regeringsbesluiten, hebben we besloten om alle 
inhaaltoetsen op te schorten. Het geplande praktisch examen kunst voor mavo vervalt. Dit 
betekent dus dat er deze en volgende week geen toetsen zijn. Uiterlijk 31 maart besluiten we of 
wij op 7 april de schoolexamens hervatten of dat we dit na de meivakantie doen. 
 
Omdat een groot gedeelte van de leerlingen het schoolexamen nu al heeft afgerond, hebben  
we daarnaast besloten dat het onderwijs op afstand aan examenleerlingen vervalt tot en met  
31 maart. Leerlingen die nog een schoolexamen in moeten halen en vragen hebben over de stof 
kunnen tot die tijd contact opnemen met de docenten.  
 
We zijn ons er terdege van bewust dat er nog zaken onduidelijk zijn en dat dit onzekerheid 
oplevert. We vinden het echter belangrijk om zorgvuldig te werk te gaan en daar is tijd voor 
nodig. We doen er alles aan om onze examenleerlingen te begeleiden naar een goede afronding 
van het examenjaar. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
G. Nillesen 
vestigingsdirecteur 
 
 


