
 

 

Beste leerling, beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Vorige week hebben wij jullie op de hoogte gesteld van het besluit van minister Slob om de 

centrale examens van dit schooljaar te laten vervallen. Daarna hebben we de nieuwe maatregelen 

afgewacht die voor dinsdag 1 en woensdag 2 april waren gepland. Vandaag kunnen we jullie 

berichten over de verdere gang van zaken rond het examen.  

Scholen moeten op basis van de schoolexamens gaan beslissen of leerlingen zijn geslaagd zijn of 

niet. Zij mochten – met instemming van de medezeggenschapsraad - het PTA aanpassen. Dit is 

vandaag op een aantal punten gebeurd. De wijzigingen in het PTA staan hieronder en ook – 

uitgebreider - op de website, onder het kopje ‘documenten’.   

Scholen krijgen langer de tijd om het hele schoolexamenprogramma (inclusief de herkansingen) af 

te ronden, nl. tot begin juni.  

 

Afname schoolexamens: dinsdag 7 april t/m vrijdag 17 april 

Op maandag 23 maart konden de geplande schoolexamens doorgang vinden. Deze zijn gewoon 

geldig. De overige schoolexamens – mondeling, schriftelijk, wiskunde D (vwo) en praktische 

opdrachten – zullen plaatsvinden van dinsdag 7 april t/m vrijdag 17 april. De examens worden zo 

gespreid over acht dagen in plaats van vijf. Hierdoor zijn er weinig mensen tegelijkertijd in het 

gebouw. Het rooster van de schriftelijke toetsen wordt naar verwachting vanavond gepubliceerd in 

Zermelo. 

 

Richtlijnen RIVM 

Vanzelfsprekend vindt de afname van de schoolexamens plaats onder aangepaste 

omstandigheden, conform de richtlijnen van het RIVM. 

Dit is wat wij doen om voor onze leerlingen en collega’s een veilige examenomgeving te creëren: 

 Per lokaal worden maximaal negen leerlingen ingedeeld, zodat er meer dan voldoende afstand 

bewaard kan worden. 

 De lokalen waarin de schoolexamens plaatsvinden worden steeds gedesinfecteerd. Na iedere 

zittingsdag worden de lokalen grondig schoongemaakt. 

 Alle leerlingen, docenten en medewerkers blijven steeds op 1,5 meter van elkaar. Wij houden 

ons hier strikt aan en spreken iedereen erop aan zijn of haar verantwoordelijkheid hierin te 

nemen. 
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 Leerlingen gaan direct naar het lokaal waar hun schoolexamen plaatsvindt. De jas en tas worden 

voorin het lokaal gelegd en gaan dus niet in het kluisje. 

 We zorgen ervoor dat leerlingen na het afsluiten van hun schoolexamen gefaseerd vertrekken, 

dus niet groepsgewijs. Leerlingen verlaten direct de school en houden zich niet op in of rond het 

schoolgebouw. 

 We zorgen dat deze instructie bij binnenkomst duidelijk te lezen is.  

 Er is voortdurend surveillance aanwezig om iedereen eraan te herinneren wat er verwacht 

wordt. Uiteraard in de lokalen, maar ook bij de conciërgeloge en in de gangen.  

 

Aanwezigheid 

We gaan ervan uit 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 de meivakantie de mogelijkheid om het 

gemiste werk in te halen. Ook eventueel eerder gemist werk wordt na de meivakantie ingehaald.  

 

Mondelinge examens (PTA) 

De mondelinge examens vinden op school plaats, tenzij - door omstandigheden van de examinator 

en/of de kandidaat - niet voldaan kan worden aan de richtlijnen van het RIVM. In deze gevallen 

draagt de examinator zorg voor afname op afstand en neemt hierover contact op met de leerling. 

Als een kandidaat niet kan voldoen aan de richtlijnen van het RIVM om voor een mondeling 

examen naar school te komen, verzoeken wij jullie hierover vooraf contact op te nemen met de 

betreffende afdelingsleider.  

 

Verzamelcijfers mavo/havo (PTA) 

Voor de mavo- en de havo-afdeling is er sprake van een verzamelcijfer binnen het PTA van een 

aantal vakken. Voor de mavo zijn alle onderdelen van het verzamelcijfer al afgenomen. Bij de havo 

is dat nog niet het geval. Leerlingen van de havo die een onderdeel gemist hebben halen dat na de 

meivakantie in.  Onderdelen van het verzamelcijfer die niet klassikaal zijn afgenomen, komen te 

vervallen. Dit is mogelijk omdat alle domeinen ook bij andere toetsen van het schoolexamen-

programma aan de orde zijn geweest.  

 

Kunstvakken havo/vwo (PTA) 

De MR heeft ook ingestemd met een wijziging voor de kunstvakken voor de havo- en vwo-afdeling. 

De geplande theorie-toets voor de schoolexamenweek is vervangen door een praktische opdracht. 

Ook deze wijziging is te vinden op de website van de school. Over de uitvoering van deze praktische 

opdracht nemen de examinatoren van de kunstvakken contact op met de leerlingen.  

 

 

 



 

  3/3 

Examenreglement 

Op dit moment geldt het huidige examenreglement. Binnenkort verwachten we informatie van 

minister Slob over de zak-/slaagregeling. Als deze bekend is, kunnen we het examenreglement 

hierop doornemen en zo nodig wijzigen. Ook de procedure rond inhalen en herkansen kan dan 

worden opgesteld. We informeren jullie zodra alles duidelijk is. We hopen dat dat voor de 

meivakantie gaat lukken. Kortom: hoe eerder de minister duidelijkheid verschaft, hoe sneller wij 

verder kunnen.   

 

Tot slot  

We wensen onze examenleerlingen heel veel succes bij de allerlaatste stappen op weg naar hun 

diploma. We hebben grote bewondering voor jullie geduld en dat van jullie ouders. 

 

Met vriendelijke groet, 

namens alle collega's van Lyceum Ypenburg, 

 

Mw. Drs. D.A.G. van Meeteren 

Rector 

 


