
 Amsterdam, 18 maart 2020 

 
 

Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen, 

 

Na onze brief van gisteren hierbij aanvullende informatie over de afname van de schoolexamens. 

A. Wat betekent dit? 

Wij gaan 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. 
We wachten nog op hoe deze richtlijnen er precies uitzien. Zodra we dat weten, gaan we 

daarmee aan de slag.  

2. Jij/uw zoon of dochter moet klachtenvrij zijn om deel te nemen aan het schoolprogramma. 

3. Behoor jij/Behoort uw zoon of dochter tot een risicogroep, neem dan contact op met de 

afdelingsleider voor maatwerkafspraken. Zie ook bij C hieronder. 

B. Ziek of thuisquarantaine 

Ben jij/Is uw zoon of dochter ziek of zit jij/uw zoon of dochter in thuisquarantaine, dan is er de 

mogelijkheid om het schoolexamen later in te halen. We plannen hiervoor inhaalmomenten. 
Wanneer die zullen zijn, wordt later gecommuniceerd. 

C. Schoolexamen niet af voordat het centraal examen begint 

Het kan zijn dat jij/uw zoon of dochter zo lang ziek is of in thuisquarantaine moet verblijven, dat 

het schoolexamen niet is afgerond voor het begin van het centraal examen op 7 mei. Wat gebeurt 

er dan? 
Het schoolexamen voor een vak moet zijn afgerond voordat het centraal examen van dat vak 

begint. Als dit niet lukt, dan wordt het centraal examen van dat vak uitgesteld naar het tweede 

tijdvak (15-18 juni) of naar het derde tijdvak (11-20 augustus). 

D. Planning schoolexamens  

De school heeft de afgelopen dagen de planning van de schoolexamens al voorbereid. We hebben 

besloten de toetsweek twee dagen later te starten (woensdag 1 april), en twee dagen langer te 

laten duren (tot en met dinsdag 7 april), omdat we elke leerling maximaal een toets per dag willen 

laten doen. We nemen hierbij uiteraard de RIVM-richtlijnen (die we nog niet precies kennen) in 
acht.  

Hieronder het toetsweekoverzicht: 

 

 V6  
2e/3e uur 

 H5 
5e/6e uur 

Woensdag 1 april Wis A 

Wis B 

 Wis A 

Wis B 

Donderdag 2 april EC 
 

 EC 

Vrijdag 3 april NA  SK 

BE 

Maandag 6 april SK 
MO 

 KU 
NA 

Dinsdag 7 april AK 

 

 AK (531 – 

Brazilië) 



Aanvullende informatie V6: 

- Literatuurtoets DU (632) wordt afgenomen aanstaande maandag 23 maart het 4e/5e 

uur in de beide gymzalen; 
- Examenidioom FA (634) wordt dinsdag 24 maart het 4e uur afgenomen in de gymzaal; 

- PTO Biologie op donderdag 16 april. Tijdstip horen jullie nog. 

Aanvullende informatie H5: 

- Toets Examenidioom FA (532): woensdag 8 april 4e/5e uur in de gymzaal; 
- Toets AK (532 – ‘herhaaltoets’): donderdag 9 april 4e/5e uur in de gymzaal; 

- PTO Biologie op donderdag 16 april. Tijdstip horen jullie nog. 

(!) Wat betreft de mondelingen H5 en V6 bij de talen:  

Waarschijnlijk wordt het mondeling NE anders afgenomen. Hierover word je geïnformeerd door je 
vakdocent; 

Voor FA/DU/EN: neem contact op met je docent indien een mondeling stond gepland op het 

moment waarop nu een toets afgenomen gaat worden. Dit moet je UITERLIJK aanstaande 

maandag 23 maart hebben gedaan! 
 

Jullie/De leerlingen kunnen via Forms uiterlijk donderdag 9 april om 20:00 uur jullie/hun 

herkansing doorgeven. 

De herkansingen worden afgenomen op woensdag 15 april: V6 vanaf het 2e uur (9:20 uur), H5 
vanaf het 5e uur (12:10 uur). 

Het tekenen voor de SE-cijfers vindt plaats op maandag 20 april of dinsdag 21 april. Hierover 

komt nog nadere informatie. 

E. Ik wil niet dat mijn zoon of dochter het schoolexamen op school komt doen 

Het kan zijn dat u niet wilt dat uw zoon of dochter op school komt om het schoolexamen af te 

nemen. Het afnemen van het schoolexamen is een randvoorwaarde voor deelname aan het 

centraal examen en uiteindelijk het krijgen van een diploma en het kunnen starten van de 

vervolgopleiding. Het is daarom belangrijk dat uw zoon of dochter het schoolexamen doet. De 
school volgt de richtlijnen van de RIVM voor het afnemen van de schoolexamens. Binnen die 

richtlijnen vinden de deskundigen het verantwoord om de schoolexamens op school af te nemen. 

We hopen dat u daarmee alsnog genoeg vertrouwen heeft om uw zoon of dochter mee te laten 

doen. 
 

Als u uw zoon of dochter niet mee wilt laten doen, dient er een mail gestuurd te worden naar de 

afdelingsleider met de reden van afwezigheid (zoals dit ook al gebruikelijk was). Uw zoon of 

dochter kan de schoolexamens inhalen op de nog te plannen inhaalmomenten. Heeft uw zoon of 
dochter het schoolexamen voor een vak niet afgerond voor het moment dat het centrale examen 

van dat vak begint, dan wordt het centrale examen uitgesteld naar het tweede tijdvak (15-18 juni) 

of het derde tijdvak (11-20 augustus). 

 
We doen er op deze manier samen met jullie/u alles aan om, ondanks de onzekere tijden, jou/uw 

zoon of dochter de examinering af te laten ronden, zodat je/ze straks met een welverdiend diploma 

aan het vervolgonderwijs kunt/kunnen beginnen.  

 
Mocht(en) jullie/u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben, neem dan contact op met de 

afdelingsleider. 

 

Veel sterkte en succes gewenst, en blijf gezond! 
 

Met vriendelijke groet, 

 

Ellen de Jong    Véronique van Paridon 

Afdelingsleider V456   Afdelingsleider H45 
 

 


