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Beste leerlingen H5, V6 

cc. ouders/verzorgers 

 

In de bijlage vind je een overzicht van de afspraken rondom de afronding van de 

schoolexamens en de administratieve afhandeling richting de centrale eindexamens. Bij 

het maken van de planning is een aantal zaken van belang geweest. Die willen we 

hieronder kort noemen, zodat duidelijk is waarom we bepaalde keuzes hebben gemaakt. 

 

1. Bij elk beslissing die we nemen, heeft de gezondheid van leerlingen en LRC-personeel 

prioriteit. 

2. Alle examenleerlingen ronden (op een goede manier) hun schoolexamens af, zodat ze 

kunnen meedoen aan de centrale eindexamens die starten op donderdag 7 mei. 

3. De administratieve afhandeling van de schoolexamens moet zorgvuldig gebeuren met 

alle te nemen stappen die daarbij horen. 

 

Bovenstaande lijkt waarschijnlijk logisch en helder, maar bij de praktische uitvoering kan 

het gebeuren dat de drie uitgangspunten elkaar een beetje in de weg zitten. Een 

voorbeeld: als we het mogelijk willen maken dat alle examenleerlingen kunnen starten 

met de centrale eindexamens op donderdag 7 mei, moeten alle schoolexamencijfers 

uiterlijk woensdag 6 mei bekend zijn, gecontroleerd zijn en doorgegeven zijn aan de 

inspectie. Dat vraagt dus een behoorlijke strakke opzet van de laatste schoolweken tot 

de meivakantie. 

 

Er ligt nu een goede planning, waarbij we écht meedenken met de leerlingen (door de 

toetsweek te verspreiden over acht werkdagen, de tijdsduur van de toetsen te beperken 

en in individuele, lastige ‘gevallen’  met de examencommissie goede oplossingen willen 

bedenken). Tegelijkertijd zorgen we er ook voor dat de administratieve afhandeling van 

de schoolexamens op een goede manier verloopt, waarbij docenten voldoende nakijktijd 

hebben, leerlingen en docenten de eindcijfers van het schoolexamen kunnen controleren 

en de school deze cijfers tijdig kan doorgeven aan de inspectie, zodat de leerlingen op 

donderdag 7 mei allemaal kunnen starten met hun centraal eindexamen. 

 

In de planning hebben we ook ruimte kunnen maken voor een goede 

examenvoorbereiding; op welke manier de lessen er dan uitzien, kunnen we nu nog niet 

zeggen, uiteraard. Dat hangt met name af van de vraag of scholen weer opengesteld 

mogen worden voor onderwijsactiviteiten. 

 

We realiseren ons dat dit bijzondere tijden zijn, met af en toe behoorlijk wat 

onzekerheid, zeker ook voor de examenleerlingen en de ouders/verzorgers. Daarom 

hebben we heel zorgvuldig gekeken naar de planning en hebben wij er alle vertrouwen in 

dat deze planning realistisch is, zodat je als examenleerlingen je schoolexamens kunt 

afronden, de examens vanaf 7 mei kunt maken en half juli een mooie havo- of vwo-

diploma in ontvangst kunt nemen. 

 

Heel veel succes de komende tijd! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

De examencommissie 

examen@lrc.nl 

 


