
  

Aan ouders/verzorgers van leerlingen in onze examenklassen 
 
 
 
 
 
 
- Datum: 18 maart 2020 
- Kenmerk: CvB.LW.gn/20.052 
- Betreft: corona-update examens 
- Doorkiesnummer: 030-2969040 
 
 
 
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. 
 
Op X11 werken we niet met vaste toetsweken. We bekijken daarom per klas welke 
toetsen er nog gedaan moeten worden volgens het PTA. We merken ook dat de 
docenten creatieve manieren bedenken om opdrachten alsnog in te leveren. Neem 
als voorbeeld het vak natuur- en scheikunde waarbij leerlingen thuis onderzoek doen 
of het vak Nederlands waarbij de leerlingen thuis hun presentatie filmen.  
  
In de loop van donderdag ontvangt uw kind een schema met daarin een overzicht 
van welke toetsen er echt nog gemaakt moeten worden. Deze toetsen nemen wij af 
in de week van 30 maart. De vakdocenten sturen deze week gerichte opdrachten om 
de leerlingen voor te bereiden op de toetsen. Daarna inventariseren wij welke toetsen 
de leerlingen nog willen herkansen. Deze herkansingen zullen plaatsvinden in de 
week van 13 april. In deze week zal ook het CSPE van start gaan.   
 
We bekijken als school ook welke mogelijkheden er zijn om leerlingen te laten 
oefenen voor het CSPE. Hierover ontvangen zij in de loop van volgende week bericht.  
 
Mocht het zo zijn dat uw kind door de omstandigheden toch nog toetsen in moet 
halen buiten de genoemde data om dan hebben wij daar als school ook de ruimte 
voor gekregen.  



 

Mocht u vragen hebben rondom examenzaken dan kunt u die mailen naar 
examenzaken@x11.nu 
 
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 
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