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Utrecht, 18 maart 2020 
 
Beste examenleerling,  
  
Je hebt waarschijnlijk via de media begrepen dat de eindexamens doorgaan, ondanks de 
schoolsluiting. Wij gaan ervoor zorgen dat dit voor jullie voor zo min mogelijk overlast 
zorgt en dat jullie alle mogelijkheden krijgen om goed voorbereid het examen te maken. 
We hebben hiervoor gelukkig veel ruimte gekregen van de minister. In deze brief gaan we 
je uitleggen hoe we het zullen gaan aanpakken.   
 
Onderwijs op afstand  
Onze gebouwen blijven de komende periode gesloten voor het verzorgen van lessen. Deze 
week zijn we begonnen met onderwijs-op-afstand.    
 
Schoolexamens maken  
In de loop van donderdag ontvangt elke klas een schema met daarin een overzicht van 
welke toetsen er nog gemaakt moeten worden. Deze toetsen maak je in de week van 30 
maart. De vakdocenten sturen deze week gerichte opdrachten om je voor te bereiden op 
de toetsen. Daarna inventariseren wij welke toetsen jullie nog willen herkansen. Deze 
herkansingen zullen plaatsvinden in de week van 13 april. In deze week zal ook 
het praktijkexamen van start gaan. We bekijken als school ook welke mogelijkheden er 
zijn om jullie te laten oefenen voor het praktijkexamen. Hierover ontvangen je in de loop 
van volgende week bericht.   
 
Schoolexamens inhalen  
Mocht het zo zijn dat je door de omstandigheden toch nog toetsen in moet halen buiten 
de genoemde data om dan hebben wij daar als school ook de ruimte voor gekregen.  
Je hoeft je nu echt geen zorgen te maken over deadlines rondom het examen.  
 
Wat nu?   
Het is de bedoeling dat je je vanuit huis voorbereidt op zowel de schoolexamens als 
de centrale examens. Voor sommige vakken is het nodig dat je voor de voorbereiding van 
een examen op school bent, omdat je gebruik moet maken van de faciliteiten van de 
praktijklokalen. We gaan hier uiteraard afspraken met jullie over maken. Jullie docenten 
doen er natuurlijk alles aan om jullie zo goed mogelijk te begeleiden en voor te 
bereiden. Voor de avo-vakken kun je vast examens gaan oefenen 
op www.examenflow.nl (havo & tl) en https://oefenen.facet.onl (bbl & kbl).  
Het is belangrijk dat jullie je beseffen dat de examens vooralsnog niet uitgesteld worden.   
 
En verder? 
We merken ook dat de docenten creatieve manieren bedenken om opdrachten alsnog in te 
leveren. Neem als voorbeeld het vak natuur- en scheikunde waarbij leerlingen thuis 
onderzoek doen, of het vak Nederlands waarbij de leerlingen thuis hun presentatie 
filmen.   
Naast al deze dingen krijgen jullie morgen jullie een mailtje van Mr Chadd. Dit is een 
online huiswerkplatform waar je door middel van een app je vragen kunt stellen. De 
handleiding daarvoor zit bij deze brief.  
 
Richtlijnen RIVM  
Op X11 houden we ons bij de komende examens strikt aan de RIVM-richtlijnen op het 
gebied van hygiëne. Wij zorgen voor geschikte ruimtes binnen de school, waar de 
examens worden afgenomen. Daarbij hanteren we ook minimaal de geadviseerde 1,5 
meter tussenruimte.  
Mocht je vragen hebben rondom examenzaken dan kun je die mailen 
naar examenzaken@x11.nu. Doe dat dus gerust! 
  
Met vriendelijke groeten,   
Bas Lubbers  
Examencoördinator  
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