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15 maart 2020 
 
Beste examenkandidaten,  
 
Zojuist heeft het kabinet bekendgemaakt dat de scholen vanaf morgen gesloten zijn 
tot en met 6 april. Dat is een ingrijpende beslissing, die we de afgelopen dagen al 
enigszins zagen aankomen.   
Dit besluit leidt bij jullie vast tot veel vragen. Een aantal antwoorden hierop staan in deze 
brief.  
 
Het schoolgebouw van X11 gaat dicht. Hoe gaat het nu verder met de examens?  
Het ministerie heeft nu tijd nodig om te bedenken hoe zij omgaan met schoolexamens en 
centrale eindexamens. We informeren jullie op je schoolmail, zodra we vanuit het 
ministerie meer informatie ontvangen.  
  
Wat kan ik de komende tijd doen aan voorbereiding op de examens?  
Tot we meer informatie hebben van het ministerie is er een aantal dingen waar je als 
eindexamenkandidaat mee aan de slag moet:  

• Dat de examens eraan komen, is een ding wat zeker is. De vraag is alleen 
wanneer. We zijn daarin afhankelijk van de informatie van het ministerie. 
• Je krijgt de komende weken van alle docenten weektaken die je moet maken om 
bij te blijven. Daarnaast kun je examens oefenen op www.studyflow.nl (TL) en 
op https://oefenen.facet.onl/facet/pages/oefen/vo/?menu=1_2 (BBL en KBL).  
  

Kan ik nog hulp krijgen als ik iets niet snap?  
• Er zijn de komende weken meerdere momenten waarop je door middel van 

videobellen vragen kunt stellen aan de docenten. Meer informatie hierover krijg je 
nog van ons via je schoolmail.  

• Met huiswerkvragen kun je ook terecht bij een online-studiebegeleider 
(Mr. Chadd). Ook hierover krijg je komende week meer informatie over per mail.  

 
Wat moet ik vooral niet doen?  

• Je hoeft je geen zorgen te maken over schoolexamens die je nu nog niet gemaakt 
hebt. Je kunt niet worden afgerekend op iets waar je niets aan kan doen. Hoe 
we met niet-gemaakte schoolexamens moeten omgaan, bepalen we later 
deze week. We houden jullie op de hoogte per mail.   
• Zie de aankomende weken niet als vakantie. We verwachten echt dat je met de 
weektaken aan de slag gaat. Alleen op die manier houd je de kennis van de vakken 
op peil.  

 
Nog meer specifieke dingen?   

• Sommige docenten hebben voor aankomende week toetsen gepland. De toetsen 
voor deze week komen te vervallen. Hoe X11 daarna omgaat met toetsen, hoor je 
per mail.   
 

Mocht je vragen hebben of je zorgen maken, mail of app mij dan vooral.  
Vriendelijke groet, 
  
Bas Lubbers  
baslubbers@x11.nu  
06-20548363  
 

http://www.x11.nu/
mailto:info@x11.nu
http://www.studyflow.nl/
https://oefenen.facet.onl/facet/pages/oefen/vo/?menu=1_2
mailto:baslubbers@x11.nu
mailto:baslubbers@x11.nu

