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Utrecht, 31 maart  
  
Beste examenleerlingen en ouders,  
 
Wij snappen dat er bij jullie veel vragen zijn rondom alle examens.  
Op dit moment wachten we nog steeds op het ministerie van onderwijs. Die gaan een 
regel bedenken waarmee scholen kunnen zien of je geslaagd of gezakt bent.   
  
Wat is er al wel duidelijk?  
Het al duidelijk dat je in ieder geval al je schoolexamens moet afronden. Dit moest altijd 
al maar wordt nu extra belangrijk. De afgelopen dagen hebben de docenten hard gewerkt 
aan een overzicht van de toetsen die nog open staan. Deze toetsen kun je als leerling 
ook zien in magister, dan staat er inh in plaats van een cijfer.  
  
Wat betekent dat voor mij?  
Als er bij een toets inh staat betekent dit dat je deze nog moet maken. De docenten gaan 
de komende dagen aan de slag om te bekijken of je dat thuis kunt doen of dat dit echt op 
school moet gebeuren. Begin volgende week hebben we daar voor jullie een prima 
overzicht van. Pas dan kunnen we ook met zekerheid zeggen of, en hoe vaak je nog op 
school verwacht wordt  
  
Wat nu verder?  
Je mentor gaat vanaf morgen met je videobellen om het over je cijfers en inhaaltoetsen 
te hebben. Je bespreek dan samen wat er ingehaald moet worden. Als je alles al 
gemaakt hebt bespreekt je mentor met je welke toets je het beste kunt herkansen. Je 
kunt je dan opgeven voor een herkansing via https://bit.ly/x11-herkansing  
  
Begin volgende week ontvangt iedereen een schema wanneer en hoe de inhaaltoetsen 
en herkansingen plaats vinden.  
Maak je tussendoor geen zorgen over al deze dingen. We hebben samen met jou tot 
eind mei om er voor te zorgen dat al je cijfers in orde komen en gaan je daarbij goed 
ondersteunen!   
  
Mocht je je wel zorgen maken, mail dan naar examenzaken@x11.nu  
  
Groetjes,  
Bas Lubbers   
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