
   

 

 

 

 

Betreft: schoolexamens 

 

Beste leerlingen en ouder(s)/verzorger(s), 

 

We maken momenteel bijzondere tijden door waarin het perspectief per dag kan verschillen. Voor 

het voortgezet onderwijs betekent het dat we steeds moeten schakelen en reageren op de 

besluiten die door de overheid genomen worden. Bij de schoolexamens (SE) en de centraal 

schriftelijke eindexamens (CSE) is dit vooral zichtbaar en merkbaar geworden. In deze brief praten 

we u bij. 

 

Eindexamens zijn vervallen, maar hoe nu verder? 

Zoals bekend zijn de CSE’s voor dit examenjaar vervallen. Dat betekent dat de diploma’s worden 

afgegeven op basis van de schoolexamens. Omdat de CSE’s vervallen kunnen we de SE’s nu over 

een langere periode spreiden en daarmee kunnen we het besmettingsgevaar voor leerlingen en 

collega’s inperken.  

 

We gaan voor een diploma met waarde 

Ook geeft het schrappen van de eindexamens ons de mogelijkheid nog eens goed te checken hoe 

we de eindtermen (leerdoelen) afgedekt hebben. Dat laatste is van belang, omdat een havo- of 

vwo-diploma dat in 2020 behaald is dezelfde waarde moet hebben als een diploma dat in een 

ander examenjaar behaald is. Daar staan we voor en daar gaan we voor in het belang van de 

leerlingen! 

 

Tijdspad voor de komende tijd 

Bovenstaande betekent dat we die informatie geven die we kunnen delen. Dat is vandaag de 

indeling van de schoolexamens in dagen. Op 2 april komen we met de verdeling van de SE-toetsen 

over de dagen en de exacte inhoud ervan. In de bijlage staat een tijdspad dat leidend is voor de 

komende tijd. 

 

Belang van leerlingen staat voorop 

We merken dat onze leerlingen soms wat ongeduldig worden en willen weten waar ze aan toe zijn. 

Dat snappen we heel goed en we staan daarom ook steeds contact met de leerlingbesturen over de 

huidige situatie. Ook de mentoren hebben steeds contact met de leerlingen. Drie dingen daarover: 

 

1. Zorgvuldigheid gaat nu boven tempo. We vinden het belangrijk dat het examenjaar goed en 

zorgvuldig afgesloten wordt; 

2. We zijn nog in afwachting van regelingen die vanuit de inspectie op ons af komen: landelijke 

slaag-zakregeling en eventueel een landelijke herkansingsregeling; 

3. We zijn ervan overtuigd dat -met deze planning- de leerlingen voldoende de kans hebben om 

zich goed voor te bereiden. 

 

Veel succes! 

We wensen alle eindexamenkandidaten veel sterkte en alle succes bij het afsluiten van hun 

schoolloopbaan. Voor vragen zijn we bereikbaar via de gebruikelijke kanalen. 

 

Met vriendelijke groet, 

Schoolleidingen De Thij en Lyceumstraat 


