
BEZOEKADRES 
Vondellaan 178 

3521 GH Utrecht 

POSTADRES 
Postbus 5175 

3502 JD Utrecht 

WWW.X11.NU 
info@x11.nu 

030 - 280 70 99 

Onderdeel van Scholengroep 

 

 

 
 
Utrecht, 7 april 2020  
  
Beste examenkandidaat,  
 
Afgelopen week is er veel gebeurd rondom de examens. Wij hebben als school je cijfers ingevoerd, je 
mentor heeft contact met je gehad over of er nog dingen zijn die je in moet halen. Jullie zijn ook druk bezig 
geweest met bekijken welke toets je wilt herkansen.   
Veel van jullie hebben zich daar al voor ingeschreven. We hebben besloten dat de leerlingen die hun hele 
schoolexamen al afgerond hebben volgende week een herkansing kunnen doen. De leerlingen die nog 
schoolexamens moeten inhalen, maken de herkansing op een later moment.  
We kiezen ervoor om de herkansingen te splitsen omdat we ook vinden dat je de gelegenheid moet 
hebben om een toets die je volgende week maakt, te herkansen.  
  
Voor de duidelijkheid:  
Bij deze mail zitten twee bijlagen. 1 schema met inhalen en 1 schema met herkansen. Daarin staat op 
welke datum je welke toets moet maken.  
Inhalen is altijd van 09.00 tot 10.30 uur.   
Herkansen is altijd van 11.30 tot 13.00 uur.   
  
Tijdens het inhalen en herkansen zorg je dat je natuurlijk altijd de richtlijnen van het RIVM in de gaten 
houdt en dus op 1,5m afstand van elkaar blijft. We helpen je daar natuurlijk ook bij door je aan te spreken 
als je de school binnen komt en door bijvoorbeeld de tafels na elke zitting schoon te maken. De precieze 
lokaalindeling ontvang je uiterlijk vrijdag zodat je direct kan doorlopen naar het juiste lokaal. Je hoeft dus 
niet op het schoolplein te blijven hangen. Natuurlijk mag je wel even napraten maar dan wel in de 
“vakken” op het schoolplein of in de kantine, aan tafels die voldoende uit elkaar staan.  
  
Wat is er deze week verder aan examennieuws?  
We gaan ervan uit dat het ministerie deze week de nieuwe zak-, slaagregeling bekend maakt. Zodra dat 
gebeurt, kunnen wij als school bekijken of je gezakt of geslaagd bent. Zoiets hebben we niet in 5 minuten 
gedaan. We gaan in elk geval proberen om jullie voor de meivakantie te laten weten of je gezakt of 
geslaagd bent.   
  
En dan? Diplomauitreiking? Gala? Parijsreis?  
Dat dit jaar anders is gelopen dan we hadden gepand, dat mag duidelijk zijn. Het eindexamen maken, de 
eindreis naar Parijs, het gala en de diploma-uitreiking zijn allemaal activiteiten waarvan we niet zeker zijn 
of en hoe we dit aan kunnen bieden. Toch gaan we ons uiterste best doen om toch nog iets van deze 
activiteiten te kunnen maken. Uiteraard zal er een diploma-uitreiking zijn. We weten alleen echt nog niet 
wanneer. Maar ook het gala willen we toch door laten gaan. We gaan voor beide activiteiten kijken of het 
nog dit schooljaar kan of dat we uit moeten wijken naar begin volgend schooljaar. Voor nu wensen we 
iedereen sterkte en veel gezondheid toe en we informeren jullie op een later moment verder over de 
stand van zaken.  
  
Mocht je naar aanleiding van deze mail nog vragen hebben? Stuur ze dan vooral naar 
examenzaken@x11.nu  
  
Vriendelijke groet,  
Bas Lubbers  
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