
 

Aan:   examenleerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s)  

Datum:  24 maart 2020 

Betreft:  schoolexamens en geen centraal examen 

 

 

Beste examenleerling, geachte ouder, 

 

Vandaag heb je ongetwijfeld gehoord dat de minister van onderwijs een aantal nieuwe 

maatregelen heeft vastgesteld in verband met het coronavirus. We realiseren ons goed dat dit 

vooral voor jullie en je ouders een bijzondere tijd is met behoorlijk wat onzekerheid.  

 

In een brief heeft minister Slob die maatregelen als volgt omschreven:  

 

• Het centraal examen komt dit schooljaar te vervallen.  

• Leerlingen kunnen op basis van de resultaten van hun schoolexamens het diploma 

behalen.  

• Scholen krijgen langer de tijd om het schoolexamen goed en veilig te organiseren en 

af te sluiten.  

• Scholen wordt opgeroepen in lijn met de nieuwe maatregelen de schoolexamens zo 

veel mogelijk op afstand te doen. Waar nodig hebben scholen de ruimte om hun 

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) aan te passen om dit te realiseren.  

• In overleg met het vervolgonderwijs wordt gekeken hoe de studenten die dit jaar 

instromen, binnen de huidige omstandigheden, zo goed mogelijk kunnen worden 

voorbereid op hun vervolgopleiding.  

• Er volgt zo spoedig mogelijk informatie over de nieuwe zak-slaagregeling en de 

herkansingen.  

 

Deze maatregelen zijn behoorlijk ingrijpend voor alle examenleerlingen. Daarom zijn we als 

schoolleiding deze ochtend meteen bij elkaar gekomen en hebben we een aantal afspraken 

gemaakt, zodat alle leerlingen op een goede en gelijkwaardige manier hun schoolloopbaan 

hopelijk met een diploma kunnen afronden. Er komen daarom twee momenten om de 

schoolexamentoetsen te maken: voor (een deel van de) leerlingen is het belangrijk dat zij op 

redelijk korte termijn het SE kunnen afronden omdat het nog vers in het geheugen zit en omdat 

zij zich goed hebben voorbereid in de afgelopen tijd. Die mogelijkheid willen we graag bieden. 

Vanaf volgende week worden alle leerlingen in staat gesteld om hun schoolexamentoetsen af te 

ronden. Leerlingen die de toetsen volgende week niet kunnen maken (door de gevolgen van het 

coronavirus), mogen op een later moment de toetsen inhalen. Hoe dit er concreet uitziet, zie je 

hieronder. 

 

 

 De schoolexamentoetsen die deze week gepland staan op woensdag 25, donderdag 26 

en vrijdag 27 maart (zowel mondelinge als schriftelijke toetsen), worden deze week niet 

afgenomen. 

 De schriftelijke toetsweek die volgens de planning zou plaatsvinden van woensdag 25 

maart t/m vrijdag 3 april wordt in zijn geheel verschoven. De nieuwe data worden nu 

maandag 30 maart t/m woensdag 8 april.  

 De volgorde van het afnemen van de toetsen blijft hetzelfde  – uiterlijk vrijdag zie je het 

juiste toetsweekrooster in Zermelo. 

 De mondelinge toetsen die deze week (25, 26 en 27 maart) komen te vervallen, worden 

geplaatst in de periode van maandag 30 maart t/m woensdag 8 april. 

 Voor leerlingen die in de eerste ronde toetsen missen, is er een inhaalmoment. Deze 

inhaaltoetsen zijn van dinsdag 14 t/m dinsdag 21 april. 



 

 Vanuit het ministerie komt nog meer informatie over herkansingen en zak-slaagregeling. 

Zodra we die informatie hebben, zullen we jullie informeren over o.a. de herkansingen op 

het LRC. 

 

 

Tot slot wijzen we jullie nog op de twee bijlages. 

In de eerste bijlage ‘absent melden in toetsweek’ staat aangegeven wat je moet doen als je je in 

de komende toetsweek moet afmelden voor een toets. Lees dit goed door, want dit gaat anders 

dan bij eerdere toetsweken. 

In de tweede bijlage ‘voorzorgsmaatregelen tijdens de toetsen’ vind je informatie over de gang 

van zaken tijdens de toetsweek. Wat hierin staat, is van groot belang omdat we aangeven hoe 

we allemaal (leerlingen, docenten, surveillanten en schoolleiding) ervoor kunnen zorgen dat de 

toetsen op een veilige, ‘schone’ manier kunnen worden afgenomen. 

 

We hopen jullie op deze manier voldoende informatie te hebben gegeven, zodat je met 

vertrouwen de toetsweek kunt gaan maken. Mocht je nog vragen hebben n.a.v. deze mail, dan 

kun je die het beste richten aan de examencommissie. 

 

Hartelijke groeten, 

namens de examencommissie (examen@lrc.nl) 

 

 

 

Eric Hordijk 

rector 

 

 


