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Utrecht, 24 maart 2020  
  
Beste examenleerlingen en ouders/verzorgers,  
 
Vanmorgen heeft de minister bekend gemaakt dat de centrale examens niet doorgaan. De 
gemiddelden van de schoolexamens bepalen nu of je nu je diploma behaalt. De minister zegt ook 
dat de leerlingen het volledige schoolexamen gemaakt moeten hebben en dat ze hier nu langer 
de tijd voor hebben. Momenteel is er nog niet bekend of de minister de zak-/slaagregeling ook 
aan gaat passen. We gaan er voorlopig van uit dat die hetzelfde zal zijn als de zak-/slaagregeling 
in andere jaren.   
 
Overzicht van schoolexamens  
Vandaag hebben we hard gewerkt aan een eerste overzicht van de resultaten van de 
schoolexamens van alle examenleerlingen. Daaruit blijkt dat geen enkele leerling al klaar is; 
iedereen moet nog iets afmaken en veel leerlingen mogen nog iets inhalen of herkansen.   
Deze week controleren alle vakdocenten i.s.m. de examencommissie of alle resultaten correct in 
Magister staan. Dit levert voor iedere leerling een persoonlijk overzicht op van af te maken, in te 
halen en te herkansen schoolexamens. Dit overzicht mailt de mentor begin volgende week naar 
je schoolmail. Je mentor maakt dan gelijk een afspraak met je om je bellen. In dat telefoon- of 
videogesprek neem je dit overzicht door en bespreek je van welke herkansingsmogelijkheden je 
gebruik wil maken. Je bespreekt ook dat wat goed voor je voelt: of je naar school wil komen 
of op afstand iets kan doen. Vervolgens vragen we je om je definitieve keuzes voor het inhalen 
en herkansen door te geven, zodat we schoolexamens kunnen inplannen en vakdocenten 
afspraken met je kunnen maken om je goed voor te bereiden op die schoolexamens.  
 
Schoolexamens volgende week  
Op X11 hebben de leerlingen al veel schoolexamens afgerond. Op 30, 31 maart en op 1 
april staan de laatste schoolexamens (wiskunde voor alle examenleerlingen en geschiedenis 
voor de havisten) gepland op de Vondellaan. Deze schoolexamens gaan gewoon door. Op basis 
van de maatregelen die op 23 maart zijn ingegaan, maken we een nieuw rooster. Dit rooster 
delen we uiterlijk aanstaande vrijdag. Hierbij organiseren we het zo dat we de anderhalve meter 
afstand kunnen garanderen (roosters op naam; maximumaantal leerlingen per lokaal; looproutes 
in het gebouw). Hierbij hebben we uiteraard ook de hulp van jullie nodig. Spreek bijvoorbeeld 
goed door dat je niet met elkaar meefietst of elkaar voor of na de examens opwacht.   
 
Niet wenselijk om naar buiten te gaan  
Mocht je volgens de maatregelen van het kabinet niet naar buiten mogen of mocht je het 
onprettig of niet wenselijk vinden, meld dat dan via examenzaken@x11.nu. 
We plannen dan samen met elkaar een moment waarop je het schoolexamen alsnog kan 
maken of misschien op afstand kan maken.   
 
Afsluiten vakken op een hoger niveau  
We weten nog niet precies wat het ministerie gaat zeggen over het afsluiten van vakken op een 
hoger niveau. Wij gaan ervan uit dat wanneer je vakken op een hoger niveau gevolgd hebt, je 
deze ook op een hoger niveau afsluit. Ze komen in dat geval ook op een hoger niveau op je 
cijferlijst terecht. Maar dit is nog onder voorbehoud.  
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Er zijn na volgende week dus verschillende scenario’s mogelijk:   
 

• Je hebt alle schoolexamens gemaakt en zou volgens de gepubliceerde zak-
/slaagregeling geslaagd zijn. Dan gaan we je feliciteren; je hebt je diploma behaald. 
We organiseren op een later moment een diploma-uitreiking en vieren dan feest. In de 
tussentijd houden we contact om je goed te helpen met de overstap naar het mbo of hbo.  
  
• Je hebt alle schoolexamens gemaakt, maar je zou volgens de gepubliceerde zak-
/slaagregeling nog niet geslaagd zijn. Samen met je mentor en ouders maak je een plan over 
welke toetsen je wanneer gaat herkansen. Wij gaan daarbij uit van de 
herkansingsmogelijkheden zoals die in ons PTA staan (je hebt 4 toetsen die je mag 
herkansen, een herkansing vraag je aan via https://bit/ly/x11-herkansing).  

 
 
• Je hebt nog niet alle schoolexamens gemaakt. Samen met je mentor en ouders maak je 
een plan over welke toetsen je wanneer gaat inhalen. Ook hierbij gaan we uit van hetgeen 
we in ons PTA hebben staan.  
 

Wat kan je nu doen?  
Zorg dat je nu het schoolexamen van wiskunde en geschiedenis (voor de havo) zo goed mogelijk 
voorbereidt. Goede resultaten voor je schoolexamen zijn nu letterlijk dubbel zo 
belangrijk! Zorg ook gewoon dat je af en toe iets leuks blijft doen. Vanaf begin volgende week 
heb je het totaaloverzicht van schoolexamenresultaten en dan weet je wat je die periode daarna 
nog te doen staat.  
 
Contact  
We hebben veel met je gecommuniceerd de afgelopen weken. Onder iedere brief of mail hebben 
we je uitgenodigd contact op te nemen bij vragen, onzekerheden of paniekgevoelens. Doe dat 
echt gewoon! We willen er heel graag met je voor zorgen dat je goed weet wat je te wachten 
staat en wat je van ons kan verwachten. Je kan in dit geval het beste contact met ons opnemen 
via examenzaken@x11.nu.  
  
Groet,  
Moniek Rieter  
Bas Lubbers  
Jeppe den Uijl  
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