
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Oldenzaal, 2 april 2020  

 

Betreft: planning schoolexamens 

 

Beste leerling, ouder(s)/verzorger(s), 

 

Op 27 maart jl. schreven we dat we vandaag meer bekendmaken over de examenplanning. In deze 

brief vertellen we daarover meer.  

 

Onderwijs op afstand gaat door 

De vierdejaars leerlingen werken door via onderwijs op afstand. Zij volgen het basisrooster. 

Opdrachten voor de vakken zijn te vinden in SOMtoday. Een aantal docenten verzorgt lessen via 

Teams for Education (TfE). Contact met leerlingen verloopt via TfE en/of e-mail. 

 

Planning schoolexamens 

Hieronder staat de planning, startend op 6 april: 

 

• 6 april t/m 22 april: afname gemiste schoolexamens 

In deze periode halen leerlingen individueel PTA’s in die zij eerder door omstandigheden gemist 

hebben. De vakdocent plant samen met de leerling een moment voor het inhalen van een 

schoolexamen. De docent communiceert dit duidelijk met de leerling en zet de afspraak bij de 

leerling in de SOM-agenda. 

 

• 6 mei tot en met 22 mei: klassikale afname nog te maken schoolexamens 

Binnen deze periode is er de mogelijkheid om klassikale PTA’s af te nemen. Dat doen we op 

afstand en alleen als het echt nodig is op school. Een rooster volgt nog. 

 

• 22 mei t/m 29 mei: controleren en herkansen 

In deze periode vinden de schoolherkansing van periode 3 plaats, zoals opgenomen in het 

examenreglement. In het PTA is aangegeven welke PTA’s te herkansen zijn. Aanmelden voor 

herkansingen verlopen via het examensecretariaat. Zodra hierover meer bekend is laten we het 

weten. 

 

• Vanaf 1 juni: herkansingen 

Op basis van een nieuwe landelijke slaag-/zakregeling en een nieuwe landelijke 

herkansingsregeling wordt bepaald welke mogelijkheden er zijn voor herexamens. Op dit moment 

is nog niet bekend hoe die regelingen eruit zien. Naar verwachting kunnen we hier volgende week 

meer informatie over geven. 

 
Gedetailleerde informatie volgt 

We zijn nog aan het bekijken in welke ruimtes en op welke manier toetsen afgenomen kunnen 

worden. Daarbij houden we rekening met de coronamaatregelen en de veiligheid en gezondheid 

van leerlingen en medewerkers. We stellen richtlijnen op voor het verkeer in en om het 

schoolgebouw voor de examenkandidaten en onze medewerkers. We willen dat iedereen zich veilig 

voelt om naar school te komen en dat leerlingen zich goed op de examens kunnen concentreren. 



 

 

 

We hopen op begrip 

We beseffen dat al die veranderingen vervelend zijn en onzekerheid met zich mee brengen. Helaas 

zorgt de crisis ervoor dat we enkel kleine stappen ineens kunnen nemen, en dat de ‘zekerheid’ van 

vandaag morgen weer anders kan zijn. We hopen daarom op begrip. 

 

Veel succes! 

Rest ons nog alle eindexamenkandidaten veel sterkte en succes te wensen bij het afsluiten van de 

schoolloopbaan.  

 

Vragen? 

Zijn er vragen naar aanleiding van deze brief? Neem dan contact op met je mentor. 

 

Met vriendelijke groet,  

De schoolleiding 
 


