
 
Utrecht, 27 maart 2020 
 
 
Betreft: examens 
 
 
Beste ouders/verzorgers, beste leerling, 
 
Het is voor iedereen een moeilijke tijd door het Coronavirus. Het brengt ook veel onzekerheid over de 
examens. Inmiddels weten we meer en kunnen we jullie vertellen wat jullie moeten doen om naar een 
diploma toe te werken. 
 
De Centraal Eindexamens gaan niet door. Wat wel doorgaat zijn de schoolexamens (PTA onderdelen, 
Programma Toetsing en Afname). Het ministerie maakt een nieuwe zak-slaagregeling voor het 
examen van dit jaar. In die regeling staat met welke punten je geslaagd of gezakt bent. Zo gauw die 
regeling bekend is, zullen we jullie daarover informeren.  
 
In het PTA staat hoe de verschillende onderdelen van het schoolexamen worden afgenomen. Bij een 
paar onderdelen zal dat veranderen. Wát je moet leren blijft hetzelfde, alleen de manier waarop we 
toetsen of je het geleerd hebt kan veranderen. Sommige onderdelen worden digitaal afgenomen in 
plaats van op school. Welke onderdelen dat zijn, dat zijn we nu aan het onderzoeken. Natuurlijk laten 
we je dat ook zo snel mogelijk weten.  
 
Een aantal dingen zijn wel duidelijk. Dus die gaan we aan jullie doorgeven.  
 

Datum:  Bijzonderheden: 

30 maart - 3 april 
Leren op afstand, dus maken van 
opdrachten die in Magister als 
huiswerk staan 

 

6 april -10 april 
Leren op afstand + 
Inhalen/afronden achterstanden in 
PTA onderdelen 

Zoveel mogelijk op afstand en als het op school 
is, volgens de richtlijnen RIVM op school. 
Leerling krijgt 2 april a.s. persoonlijk bericht als 
dit voor hem geldt. 

13 april Vrije dag (2
de

 paasdag)  

14 april - 17 april Leren op afstand  

20 april - 21 april Bufferweek SE 7 

Er wordt zoveel mogelijk geprobeerd om toetsen 
op afstand af te nemen. Overige toetsen op 
school. De klas krijgt een toets rooster met 
bijzonderheden. 

22 april - 5 mei Meivakantie  

6 mei - 8 mei Bufferweek SE 7 
Alle opdrachten en toetsen moeten aan het eind 
van deze week gemaakt en ingeleverd zijn. 

11 mei - 15 mei 

Inhalen SE 7 
 
Bepalen met mentor welke 
herkansing aangevraagd moet 
worden. 

Leerling krijgt persoonlijk bericht als dit 
voor hem geldt. 
 
Geldt voor alle leerlingen die niet direct 
geslaagd zijn. 

18 mei - 20 mei Afname herkansing 1 Leerling krijgt hierover nog bericht. 

21 mei - 22 mei Vrije dagen (hemelvaart)  

25 mei Vrije dag (suikerfeest)  

26 mei - 29 mei Afname herkansing 2 Leerling krijgt hierover nog bericht. 

1 juni Vrije dag (2
de

 pinksterdag)  

2 juni - 5 juni Einde eerste tijdvak examen  

Hierna komt er nog een herexamen mogelijkheid, maar dit moet nog bepaald worden door het Ministerie. 
Hierdoor weten we dus ook nog niet de datum van de examenuitslag. 

 



We proberen zoveel mogelijk onderdelen op afstand te toetsen. Bij alle afnames die alleen op school 
gedaan kunnen worden, zullen wij de richtlijnen van het RIVM volgen. Leerlingen krijgen een 
duidelijke instructie waaraan ze zich strikt moeten houden voor hun eigen gezondheid en die van 
anderen.  
 
Het kan zijn dat nieuwe ontwikkelingen ervoor zorgen dat we dit programma weer aan moeten passen. 
Daar zullen we jullie dan zo snel mogelijk over informeren. 
 
Met vriendelijke groet, 
Trajectum College 
 
 
 
Maurits Depla 
directeur 

 


