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Beste leerling, beste ouders/verzorgers,
Gistermiddag heeft minister Slob bepaald dat de schoolexamens, als onderdeel van het
eindexamen, zo goed mogelijk doorgang moeten vinden. Het kabinet wil hiermee alle
leerlingen de kans geven om het voortgezet onderwijs met een diploma af te ronden
voordat ze starten met een vervolgopleiding.
Na overleg met het bestuur, de schoolleiding en de examencommissie zijn wij tot het
volgende gekomen: alle schriftelijke schoolexamens en het practicum scheikunde voor de
mavo-afdeling worden vanaf maandag 23 maart afgenomen. Dit gebeurt onder aangepaste
omstandigheden. Per lokaal worden maximaal tien leerlingen ingedeeld, zodat er meer dan
voldoende afstand bewaard kan worden, conform de richtlijnen van het RIVM. Ook zijn er
nooit meer dan honderd leerlingen tegelijk op school. De lokalen waarin de schoolexamens
plaatsvinden worden gedesinfecteerd. Na iedere zittingsdag zullen de lokalen uitvoerig
gereinigd worden.
Het rooster wordt zo snel mogelijk gepubliceerd in Zermelo. In grote lijnen zal het er
hetzelfde uitzien als het vorige rooster: de schoolexamens worden dezelfde weekdag
afgenomen als eerder gepland. De tijdstippen waarop de schoolexamens plaatsvinden
kunnen echter anders zijn.
Over het praktijkexamen van de kunstvakken en de mondelinge schoolexamens volgen
later mededelingen. Het schoolexamen voor het vak wiskunde D voor de vwo-leerlingen
wordt na 6 april afgenomen. Ook daarover volgt later meer informatie.
We verwachten dat leerlingen zonder gezondheidsklachten bij de schoolexamens
aanwezig zijn. Indien een leerling ziek is, in thuis-quarantaine zit of een kwetsbare
gezondheid heeft, worden wij daar graag van op de hoogte gesteld. Voor hen is er na
6 april – maar vóór de start van het centraal schriftelijk examen – de mogelijkheid om het
gemiste werk in te halen.

Bovenstaande heeft tot gevolg dat het Onderwijs Op Afstand (de weektaken) voor alle
examenleerlingen verschuift tot na de SE-dagen. Natuurlijk kunnen docenten en
medeleerlingen wel met elkaar mailen om knelpunten op te lossen.
We wensen jullie veel succes met de voorbereidingen.
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