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Geachte ouders/verzorgers, 

 

U heeft waarschijnlijk via de media begrepen dat de eindexamens doorgaan, ondanks 

de schoolsluiting. Hiermee bevestigen wij dat de geplande schoolexamens vooralsnog 

doorgaan, net als de centrale schriftelijke en praktische examens (CSPE). Het is 

daarom belangrijk dat onze leerlingen zich intensief voorbereiden op deze examens.  

 

Onze gebouwen blijven de komende periode gesloten voor het verzorgen van lessen. 

Inmiddels draaien we op verschillende manieren met onderwijs-op-afstand. Alleen 

voor de examens wordt uw kind op school terugverwacht. De eindexamenleerlingen 

moeten zich vanuit huis voorbereiden op zowel hun schoolexamens als hun centrale 

examens. Een uitzondering hierop is de voorbereiding die leerlingen van het vmbo 

nog moeten doen om het CSPE te kunnen maken. Deze voorbereidingen kunnen 

vanwege het specifieke karakter van de praktijklokalen alleen maar in de school 

plaatsvinden. De vmbo-scholen zullen hier afspraken over maken met de betreffende 

leerlingen. Onze docenten doen er alles aan om de leerlingen daar zo goed mogelijk 

bij te begeleiden en op voor te bereiden. 

 

De leerlingen op Trajectum College in leerjaar 3 zouden het examen voor de 

profieldelen van het praktijkvak dit schooljaar afronden. Dat bestaat uit het 

schoolexamen en het CSPE. Het CSPE wordt voor hen uitgesteld naar het volgend 

schooljaar. Deze leerlingen ronden het schoolexamen in het praktijkvak wél af in dit 

schooljaar. Dit vormt de helft van het eindcijfer.  

 

We adviseren u bovenstaande goed met uw kind te bespreken. Het is belangrijk dat 

de leerlingen beseffen dat de examens niet uitgesteld worden. Ze gaan deelnemen 

aan de komende schoolexamens en vervolgens ook aan de landelijke Centrale 

Examens. Alleen als een kind ziek is, kan het geen examen doen. Tijdige afmelding is 

dan belangrijk. 

 

Onze scholen houden zich bij de komende examens strikt aan de RIVM-richtlijnen op 

het gebied van hygiëne. Wij zorgen voor geschikte ruimtes binnen de school, waar de 

examens worden afgenomen. Daarbij hanteren we ook minimaal de geadviseerde 1,5 

meter tussenruimte. 

 

Het is nog even improviseren om onze leerlingen goed en veilig examen te kunnen 

laten doen. Als school hebben we de ruimte om het Programma van Toetsing en 



 

Afsluiting (PTA) indien nodig aan te passen, bijvoorbeeld door bepaalde examens in 

een andere vorm af te nemen. Als er specifieke problemen zijn, meld dat dan bij de 

schoolleiding, ook als er nog vragen zijn naar de nog openstaande herkansingen.  

 

We houden u op de hoogte over de huidige schoolsluiting en het afstandsonderwijs. 

Heeft u specifieke vragen, dan vragen wij u deze te stellen aan de schoolleiding. 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

 

 

Leon de Wit en Jonne Gaemers  

College van Bestuur 


