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Utrecht, 19 maart 2020  
 
Beste examenkandidaat,  
 
Inmiddels hebben we bekeken wat er per klas nog gedaan moet worden voor de examens.  
In de week van 30 maart beginnen we met schoolexamens afnemen. We houden ons daarbij aan 
de richtlijnen van het RIVM. Dat betekent dus dat je met maximaal 15 leerlingen in een lokaal zit 
en er voldoende afstand tussen jullie in zit.   
In het schema dat als bijlage bij deze brief zit, kun je voor jouw klas zien wat je nog moet doen. 
Voor een aantal vakken zijn er extra afspraken:  
 
Voor Nederlands:  
Alle mondelingen gaan via videobellen. Je docent Nederlands heeft daar een schema van. Voor 
de leerlingen van havo 5 kan het mondeling examen ook op school worden afgenomen als je dat 
wilt. Daarnaast doet havo 5 nog een pws-presentatie die wordt gefilmd en ingeleverd.  
 
Voor nask (alle vmbo-klassen):  
Jullie hebben een opdracht gekregen om een eigen onderzoek te doen. Dit moet 27 maart via 
magister zijn ingeleverd bij je nask docent. Is dat niet gelukt dan zien we je 3 april alsnog op 
school om het onderzoek daar te doen.  
  
Voor Engels (klas 4a&4b):  
Jullie moeten het fictiedossier Engels nog afmaken, de deadline hiervoor is ook op 27 maart. Lukt 
dan niet, dan kom je dit op 2 april op school alsnog maken.  
 
Wat als ik echt niet naar school kan komen?  
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  
  
Het schema:  
In het schema zie je per klas en per vak wat je nog moet maken aan schoolexamens. Ik heb daar 
verschillende kleuren aan gegeven. Oranje betekent dat je de toets echt moet maken. Groen 
betekent dat het jouw keuze is. Je mag dan de toets maken om bijvoorbeeld je cijfer omhoog te 
halen maar de stof is ook al eerder getoetst. Je mag er dan ook voor kiezen de toets in het groen 
niet te maken.  
 
Inhalen en herkansen:  
Sommige leerlingen moeten nog toetsen inhalen. De komende weken zal de mentor met je 
videobellen om met je te bespreken welke toetsen dit zijn en wanneer je dat kan doen. Dit zal in 
de week van 6 tot 10 april zijn. De herkansingen zijn in de week van 13-17 april. Je hebt recht op 
4 herkansingen. Via het formulier op https://bit.ly/x11-herkansing kun je aangeven welke toets je 
wil herkansen. Doe dat uiterlijk voor 3 april zodat we een goed schema per leerling kunnen 
maken.   
 
Mocht je verder nog vragen hebben over de examens of over herkansen, mail of app mij dan 
gewoon!  
 
Vriendelijke groeten,  
Bas Lubbers  
examencoördinator X11  
baslubbers@x11.nu / 06-20548363  
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