
Gezien de (landelijke) uitgangs- en aandachtspunten rondom het Corona-virus 

en gezien de tijdsplanning voor de afronding van de schoolexamens zoals die in 
gewone omstandigheden geldt, hebben we de volgende LRC-afspraken gemaakt. 

 
I. De gezondheid van leerlingen en LRC-personeel heeft de hoogste 

prioriteit. Bij elke beslissing staat dit uitgangspunt centraal. 

 
II. We gaan bij de te nemen beslissingen vooralsnog ervan uit dat het 

startmoment van CE I blijft staan op donderdag 7 mei; mocht in de 
loop van deze weken blijken dat dit startmoment verandert, dan zullen 
we als LRC daarop inspelen. 

 
III. Wat betreft de aanpassingen van PTA’s van de vakken: 

- alle schriftelijke en mondelinge toetsen moeten gedaan zijn; 
- alle praktische opdrachten moeten gedaan zijn; 
- toetsen in de toetsweek hebben een tijdsduur van max. 90 minuten 

- alle handelingsdelen worden afgevinkt als ‘voldoende’. 
 

IV. Het concrete tijdpad van de schoolexamentoetsen op het LRC (en dit is 
uiteraard met de huidige stand van zaken en richtlijnen vanuit het 

Ministerie en het RIVM): 
 
- Mondelinge schoolexamens: deze worden afgenomen in week 13 

(23 – 27 maart) en week 14 (30 maart – 3 april); docenten kunnen 
ervoor kiezen om dit op school, in een lokaal, te doen of via een 

audiovisuele verbinding, waarbij de leerlingen niet op school zijn. 
Leerlingen kunnen zich inschrijven voor deze mondelingen in door 
docenten aangegeven ‘timeslots’. 

Het kan voorkomen dat in uitzonderlijke situaties een klein aantal 
mondelingen moet worden afgenomen in week 15 (6 - 10 april). 

 
- Schriftelijke schoolexamens: deze worden afgenomen in week 13 
en week 14. Deze toetsen starten op woensdag 25 maart en eindigen 

op vrijdag 3 april. Zie bijlage voor het rooster van deze week.* 
 

* Het kan gebeuren dat er leerlingen met Corona-verschijnselen zijn 
die in deze toetsweken niet naar school kunnen en/of mogen komen. 
Met die leerlingen maken we individuele afspraken voor het inhalen van 

gemiste toetsen in de weken 15 en 16. 
 

- Voorbereiding centrale examens: afhankelijk van de situatie 
rondom het Corona-virus en het wel /niet openstellen van de scholen 
zullen we de leerlingen op een goede manier voorbereiden op de 

examens. Dat zal vooral gebeuren in de weken 15 en 16, maar op dit 
moment is nog niet te zeggen of dat in reguliere lessen zal gebeuren of 

met online-contactmomenten. 
 
- Herkansingen schoolexamens: deze vinden plaats op maandag 20 

en dinsdag 21 april. Leerlingen die alle toetsen hebben gemaakt, 
mogen een herkansing maken. Dit zijn ook de laatste dagen dat er 

voor de start van het centrale eindexamen schoolexamentoetsen 
kunnen worden gemaakt. 



 

Bovenstaande planning zal naar onze mening prima te volgen zijn; in 
uitzonderlijke, individuele situaties zal de examencommissie uiteraard 

bekijken wat mogelijke en passende oplossingen zijn. 
 
 

V. Concrete tijdpad administratieve afronding van de schoolexamens 
 

- week 13, 14 : toetsweek examenleerlingen 
       (wo. 25 maart t/m vr. 3 april) 
- week 15 : voorbereiding examens, evt. online-contactmomenten 

      (ma. 6 april t/m vr. 10 april) 
- week 16 :  voorbereiding examen, evt. online-contactmomenten 

      (di. 14 april t/m vr. 17 april) 
- week 16 : opgeven herkansingen 
      (do. 16 april) 

- week 16 : eerste cijfercontrole SE-cijfers leerlingen 
       (do. 16 april) 

- week 17 :  herkansingen 
         (ma. 20 en di. 21 april) 

- week 17, 18 : meivakantie 
      (wo. 22 t/m di. 5 mei) 
      (examentrainingen Erasmus op do. 30 april, vr. 1 mei) 

- week 19 :  cijfercontrole door examenleerlingen 
       (di. 5 mei) 

- week 19 : cijfercontrole door docenten 
      (wo. 6 mei) 
- week 19 :  start examens 

      (do. 7 mei) 
 


