
27 maart 2020 

 

 

Beste examenleerlingen, geachte ouders/verzorgers, 

 

 

Afgelopen week hebben wij aangegeven hoe de afronding van de schoolexamentoetsen 

eruit zal zien in de komende weken. Dat is gebeurd met een brief, waarin de weken en 

data staan van de toetsweek en de inhaaltoetsen. Bij de brief hebben we twee bijlagen 

meegestuurd: over de voorzorgsmaatregelen tijdens de toetsen (i.v.m. het coronavirus) 

en over het absent melden voor in de toetsweek (bij de examencommissie). 

 

Een aantal leerlingen en/of ouders hebben ons nog vragen gesteld n.a.v. de brief en de 

bijlagen. Hieronder noemen wij de belangrijkste vragen en zullen we die ook 

beantwoorden. We gaan ervan uit dat we daarmee mogelijke onduidelijkheden 

wegnemen. 

 

1. Waarom worden de schoolexamentoetsen nu al afgenomen? Immers, er 

is tijd tot 1 juni om alles goed af te ronden. En waarom wordt er niet 

gekozen voor een (veel) langere periode om de toetsen af te nemen? 

 

 Voor de examenleerlingen moet er ruim de tijd worden genomen om alle 

schoolexamens op een goede manier af te sluiten. Dit houdt in dat er ruimte moet 

zijn voor het maken van alle SE-toetsen, inhaaltoetsen en herkansingen. 

Daarnaast is er ruimte nodig voor leerlingen die door bijzondere omstandigheden 

toch niet alles op tijd kunnen afmaken; er zullen immers leerlingen zijn die door 

het coronavirus (uiteindelijk de aanleiding voor dit alles) niet op de ingeplande 

momenten alle toetsen kunnen maken. 

Ook is het voor de docenten van belang dat er voldoende tijd is voor het maken 

van toetsen, inhaaltoetsen en herkansingen. En we moeten in de planning 

rekening houden met het feit dat er genoeg nakijktijd is voor alle (inhaal)toetsen 

en herkansingen. 

Als we ons dan realiseren dat er bovendien twee weken meivakantie wegvallen, 

waarin leerlingen geen toetsen kunnen maken, blijkt de deadline van 1 juni toch 

een stuk dichterbij dan in eerste instantie lijkt. 

Kortom, als we de genoemde factoren op een rijtje zetten, is het logisch om te 

starten met de toetsweek op maandag 30 maart. De duur van de toetsweek (al 

opgerekt naar acht dagen i.p.v. de oorspronkelijke vijf dagen) is ook terug te 

voeren op de bovengenoemde factoren. 

 

2. Waarom kiest het LRC voor toetsen op school en niet voor online-

toetsen? 

 

 Als er een goede manier zou zijn om alle toetsen online af te nemen, zouden we 

dat doen. Echter, dat is heel lastig. In feite heeft dat met één belangrijk element 

te maken, namelijk dat toetsen moet worden afgenomen onder gelijke 

omstandigheden/condities voor alle leerlingen. En aan die voorwaarde is niet te 

voldoen bij het online afnemen van toetsen. Immers, er is geen toezicht op de 

leerlingen bij het maken van de toetsen. Van een betrouwbaar, eerlijk cijferbeeld 

kan dan bijna geen sprake zijn. Kortom, online toetsen is voor vrijwel alle toetsen 

geen goede optie. 

 

3. Wat doen jullie eraan om zo veilig en schoon mogelijk de toetsen af te 

nemen op school? 

 

 In de bijlage van 24 maart (voorzorgsmaatregelen voor / tijdens de toetsen) 

maken we daar een aantal opmerkingen over. Puntsgewijs geven we daar aan 



welke voorzorgsmaatregelen we als school nemen om ervoor te zorgen dat de 

schoolexamens op een goede, veilige en schone manier verlopen. Van het 

grootste belang daarbij is natuurlijk dat leerlingen zich heel goed aan de 

gemaakte afspraken houden en zo hun eigen verantwoordelijkheid nemen. 

Mochten leerlingen zich niet aan de gemaakte afspraken houden, dan zullen we 

als examencommissie ingrijpen en desnoods de leerlingen niet toestaan om de 

toets te maken. 

Uiteraard is er voor de surveillanten ook een aparte instructie met heldere 

afspraken over hun rol bij het afnemen van de toetsen. Zo zullen zijn o.a. zorgen 

voor het schoonmaken van de tafels en stoelen na elke toets. 

Voor de volledigheid: we hebben de voorzorgsmaatregelen getroffen in 

samenspraak en overleg met een deskundige collega op dit gebied, waarbij het 

minimaliseren van persoonlijke contacten, van productbewegingen en van 

passeerbewegingen centraal staat. 

 

4. Wat kunnen jullie vertellen over de herkansingen? Wanneer zijn ze en 

hoeveel herkansingen zijn er per leerling mogelijk? Is het ook mogelijk 

om cijfers te verbeteren (= herprofilering), ook als je al geslaagd bent? 

 

 In de planning zoals die als bijlage is meegestuurd bij deze mail staan de 

herkansingen en herprofileringen vermeld in week 20 (maandag 18 t/m vrijdag 22 

mei). Over het aantal herkansingen en herprofileringen: formeel hebben de 

leerlingen recht op één herkansing of herprofilering. Op dit moment kunnen we 

niets meer zeggen over de herkansingen, omdat minister Slob hierover binnenkort 

een mededeling zal doen (de verwachting is dat scholen dit zelf mogen beslissen). 

Daar wachten wij nog op. 

 

5. Blijft de slaag/zak-regeling hetzelfde of wordt deze aangepast? 

 

 Op dit moment is dat niet bekend; de verwachting is dat minister Slob op heel 

korte termijn daar een uitspraak over doet. Op het moment dat dit bekend wordt, 

zullen we dat uiteraard met jullie communiceren. 

 

 

We hopen dat jullie met deze antwoorden voldoende geïnformeerd zijn, met name over 

de achtergrond van onze keuzes. Misschien ben je het op sommige punten niet helemaal 

eens met de genomen beslissingen, maar het is verstandig om je energie daar niet (te 

veel) op te richten. Het gaat nu namelijk maar om één ding: goed scoren voor de laatste 

toetsen op het Leidsche Rijn College, zodat je volgend schooljaar kan gaan studeren, 

reizen of relaxen met een mooi havo- of vwo-diploma op zak. 

 

Namens de examencommissie 

examen@lrc.nl 

 

Eric Hordijk, rector 

 

mailto:examen@lrc.nl

