
 

 

 

 
 

 
 
Sleeuwijk, 18 maart 2020 
 
 
Geachte ouders en leerlingen,  
 
Inmiddels is er gelukkig duidelijkheid over de schoolexamens. Aan het einde van de middag van 17 maart 
werd bekend dat scholen de schoolexamens wel mogen afnemen. Er mogen geen lessen worden gegeven 
op school. Bij de afname van de schoolexamens moeten scholen er voor zorgen dat leerlingen minimaal 1,5 
meter van elkaar verwijderd zitten. Dat impliceert ook dat moet worden voorkomen dat grote groepen 
leerlingen tegelijk op school aankomen.  
Verder mogen scholen eventueel het PTA (Programma van toetsing en afsluiting) iets aanpassen, mits wel 
dezelfde onderdelen worden bevraagd.  
 
Vanmorgen hebben we ons gebogen over de vraag hoe we nu alles gaan regelen.  
 

We hebben het volgende besloten voor alle klassen Mavo-4, Havo-5 en Atheneum-6: 
 
1. Alle tentamens die gepland stonden voor maandag 16 maart verschuiven naar maandag 23 maart.  
 Het schema van de exacte tijden en lokalen volgt nog, omdat we rekening moeten houden met het 
 maximaal aantal leerlingen in een ruimte gezien de 1,5 meter tussenruimte en met de spreiding van 
 de aankomst van leerlingen.  
 Voor mavo-4 gaat het om het tentamen Duits 
 Voor havo-5 gaat het om het tentamen biologie 
 Voor atheneum-6 gaat het om het tentamen NLT en enkele herkansingen. 
 
2. Alle tentamens die gepland stonden voor maandag 23 maart verschuiven naar donderdag 26 maart.  
 Het schema van de exacte tijden en lokalen volgt nog.  
 Voor mavo-4 gaat het om herkansingen; Dhr. Van Es benadert digitaal de leerlingen die nog geen 
       opgave voor de herkansing hadden ingeleverd. 
 Voor havo-5 gaat het om het tentamen wiskunde A en Wiskunde B 
 Voor atheneum-6 gaat het om het tentamen economie.  
 
3. Het CPE voor tekenen en handvaardigheid in mavo-4 wordt als volgt ingepland: 
 Maandag 23 maart van 11.00 – 14.00 uur 
 Donderdag 26 maart van 11.00 – 14.00 uur 
 Vrijdag 27 maart van 9.00 – 12.00 uur 
 Vrijdag 3 april van 11.00 – 14.00 uur.  
 De totaal 21 leerlingen worden verdeeld over de 3 lokalen voor beeldende vorming 
 
4. De bandavond voor muziek in mavo-4, havo-5 en atheneum-6 die gepland stond voor 
 donderdagavond 26 maart in Xinix wordt verplaatst naar donderdag 26 maart vanaf 11.00 uur op 
 school. Het wordt een optreden in groepjes na elkaar zonder publiek met alleen dhr. Feijen en 
 mevr. Peters als beoordelaars. Dhr. Feijen en/of mevr. Peters mailt naar de betrokken leerlingen 
 het exacte tijdschema.  
 



 

5. Het mondelinge tentamen geschiedenis in havo-5 en atheneum-6 wordt omgezet in een schriftelijk 
 tentamen. De stof die aan de orde komt is hetzelfde als de stof die bij het mondeling aan de orde 
 zou komen.  
 
6. De tentamenperiode die gepland stond voor 30 maart t/m 7 april blijft zo veel mogelijk intact.  
 De meeste tentamens zullen op de dag uit de oorspronkelijke planning worden afgenomen, maar 
 we rekken het totale schema iets uit door ook 8 en 9 april erbij te trekken. Op die manier kunnen 
 we voorkomen dat leerlingen twee schriftelijke tentamens op één dag hebben. Verder zullen we 
 diverse aanvangstijden moeten aanpassen om te voorkomen dat veel leerlingen tegelijk aankomen. 
 En voorts moeten we een lokaalindeling maken zodat leerlingen altijd 1,5 afstand tot elkaar 
 hebben. Tentamens die op de computer gemaakt moeten worden, zullen we om dezelfde reden 
 sowieso meer moeten spreiden over de dag.  
 We hopen donderdag 19 maart het complete nieuwe schema te kunnen mailen. 
 
7. Alle geplande mondelinge tentamens gaan in principe gewoon door op de afgesproken datum en 
 tijd, behalve geschiedenis in havo-5 en atheneum-6, want dat wordt een schriftelijk tentamen.  
 Nu kan het zijn dat er een botsing ontstaat met een schriftelijk tentamen als er geschoven moest 
 worden met het tijdstip van het schriftelijk tentamen. Als dat gebeurt, moet de leerlingen via de 
 mail contact zoeken met de docent om een ander tijdstip te plannen. Daarvoor mag ook een 
 moment op 8 of 9 april worden genomen omdat die dagen waar nodig ook voor het mondeling bij 
 de tentamenperiode worden getrokken. 
  
8. De verdere planning van proefexamens, examentraining ed blijft vooralsnog gewoon intact.  
 
9. Leerlingen die klachten hebben van hoesten, verkoudheid, koorts of keelpijn mogen en kunnen niet 
 aan de tentamens deelnemen om te voorkomen dat het coronavirus zich verspreidt. Zij zullen op 
 een later moment de gemiste tentamens moeten inhalen. Tentamens laten vervallen mag in dat 
 geval echt niet. Het inhalen zullen we telkens in overleg met de leerlingen en de docenten doen.  
 De regel voor dit jaar is dat het Schoolexamen uiterlijk op de dag vóór het centraal eindexamen van 
 dat vak afgerond moet zijn. Dat zal in de meeste gevallen voldoende speelruimte geven.  
 Als een leerling zo lang ziek is dat dat toch niet haalbaar is, dan kan deze leerling voor het centraal 
 eindexamen uitwijken naar het tweede of zelfs het derde tijdvak.  

 
Voor de eerste en tweede klassen hebben we het volgende besloten: 
10. De toetsen die niet gemaakt konden worden in de periode dat de school dicht is hoeven in vrijwel 
 alle gevallen niet alsnog gemaakt te worden. Als we dat wel zouden doen, zou er een veel te hoge 
 toetsdruk ontstaan in de weken dat de school weer open is.   
 Alleen in gevallen waarin een toets die niet gemaakt kon worden heel essentieel is voor een vak, 
 zullen we met dat vak overleggen wanneer de toets alsnog gemaakt kan worden en welke andere 
 toets dan kan vervallen.  Zo willen we voorkomen dat de toetsdruk te hoog wordt.  
  

Voor alle derde klassen hebben we het volgende besloten: 
11. De testweek in de week van 30 maart t/m 7 april vervalt.  
 Er zijn vervolgens twee mogelijkheden:  
 a. De werkweek in de week van 11 mei gaat wel door: in dat geval vervallen de testen uit de 
  testweek vanaf 30 maart in vrijwel alle gevallen. Alleen in gevallen waarin een test die niet 
  gemaakt kon worden heel essentieel is voor een vak, zullen we met dat vak overleggen 
  wanneer de test alsnog gemaakt kan worden en welke andere toets dan kan vervallen.  
 b. De werkweek in de week van 11 mei gaat niet door: in dat geval wordt de week van 11 mei 
  de testweek. Daarbij zullen we 1 of 2 dagen net voor of na die week er nog bij moeten  
  nemen om alle tests goed te kunnen plannen.  
 Rond 7 april zullen we de knoop moeten doorhakken of de werkweken door kunnen gaan of niet.  
 De reeds geplande slotrepetitieweek vanaf 29 juni gaat gewoon door.  



 

 

Voor de klassen havo-4 en atheneum-4 hebben we het volgende besloten:  
12. De testweek in de week van 30 maart t/m 7 april vervalt.  
 Voor de week van 11 mei stond de projectweek gepland. Deze projectweek vervalt dit jaar.  
 In plaats daarvan wordt de week van 11 mei de testweek. Daarbij zullen we 1 of 2 dagen net voor 
 of na die week er nog bij moeten nemen om alle tests goed te kunnen plannen.  
 
13. Het is onzeker of de sportdag van 17 april door kan gaan. Daarover volgt later nog bericht.  
 

Voor de klassen atheneum-5 hebben we het volgende besloten: 
14.  De testweek in de week van 30 maart t/m 7 april vervalt.  
 Er zijn vervolgens twee mogelijkheden:  
 a. De werkweek in de week van 11 mei gaat wel door: in dat geval zullen de meeste tests uit 
  de week van 30 maart t/m 7 april op een ander moment moeten worden ingepland. In dit 
  geval kunnen we niet (zoals in de derde klassen) de meeste tests simpelweg schrappen. 
   Veel van de tests in atheneum-5 maken namelijk onderdeel uit van het Schoolexamen en 
  kunnen daarom niet  geschrapt worden.  
  Als de scholen op 7 april weer mogen beginnen, dan zullen de tests waarschijnlijk van  
  dinsdag 14 april t/m woensdag 22 april plaatsvinden.  
  Op 7 t/m 9 april hebben leerlingen dan de gelegenheid nog vragen te stellen aan de  
  docenten in de lessen die er dan weer zijn. 
 b. De werkweek in de week van 11 mei gaat niet door: in dat geval wordt de week van 11 mei 
  de testweek. Daarbij zullen we 1 of 2 dagen net voor of na die week er nog bij moeten  
  nemen om alle tests goed te kunnen plannen.  
 Rond 7 april zullen we knoop moeten doorhakken of de werkweek Berlijn door kan gaan of niet.  
 
15.  Het is onzeker of de sportdag van 17 april door kan gaan. Daarover volgt later nog bericht. 
 
 

Tot slot:  

We krijgen enkele vragen van ouders die thuis niet voldoende computers en/of laptops hebben om hun 
kinderen schoolwerk te laten doen.  
We hebben besloten om ons studiecentrum elk dag van 9.00 tot 13.00 uur open te stellen voor leerlingen 
die thuis niet voldoende mogelijkheden hebben om met een computer te werken. Wie van deze 
mogelijkheid gebruik wil maken, moet wel voor 10.00 uur aanwezig zijn.  
We gaan ervan uit dat het aantal leerlingen dat komt zodanig zal zijn dat we de afstand van 1,5 meter 
kunnen handhaven.  
Het is ook mogelijk tijdelijk computers of laptops te huren bij de bedrijven die dat aanbieden. Via internet 
zijn deze bedrijven snel te vinden.  
 
Het is een hele waslijst deze keer, maar we hopen u en jullie zo weer voldoende duidelijkheid te hebben 
gegeven.  
 
 
Met vriendelijke groet,  
namens de schoolleiding,  
Gijsbert van der Beek, rector.  


