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Onderdeel van Scholengroep 

 

 

 
Utrecht, 26 maart 2020  
  
Beste examenkandidaat,   
  
Begin deze week hebben we jullie laten weten dat er dit jaar geen centrale eindexamens zijn. De 
cijfers die op je diploma komen worden gebaseerd op de cijfers die je voor je schoolexamens 
hebt gehaald. Vandaar dat we nu bezig zijn om een goed overzicht te maken wie nog iets moet 
inhalen en wie nog iets zou willen herkansen.  
 
Volgende week worden de laatste schoolexamens afgenomen op de Vondellaan. In bijgevoegde 
bijlage zie je hoe laat en waar je verwacht wordt. Bij het afnemen van deze schoolexamens 
houden wij ons aan de richtlijnen van het RIVM. Het is belangrijk dat je direct naar het 
aangewezen lokaal gaat en niet blijft hangen in gangen, kantine en de kantine. Volg ook de 
instructies op die onder het rooster staan.  
 
Het lokaal is zo ingericht dat jullie genoeg afstand kunnen houden van elkaar, dus maximaal 9 
leerlingen per lokaal en voldoende ruimte om door het lokaal te bewegen.  
  

  
Soms zal het niet lukken om naar school te komen, bijvoorbeeld omdat je verkouden bent. Als je 
je niet fit voelt moet je echt thuisblijven! Je maakt de toets dan alsnog op een later moment. Laat 
je ouders dan een mailtje sturen naar examenzaken@x11.nu. 
  
Nadat iedereen zoveel mogelijk zijn schoolexamens heeft afgerond zal de mentor in de loop van 
volgende week contact met jullie opnemen om te bespreken wat nu de volgende stappen zijn. Je 
moet dan denken aan toetsen inhalen en aan toetsen herkansen. Als je al weet dat je een toets 
wil herkansen dan kun je je vast aanmelden via http://bit.ly/x11-herkansing  
 
Mocht je verder nog vragen hebben, mail dan naar examenzaken@x11.nu  
  
Groetjes,  
Bas Lubbers  
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