
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oldenzaal, 2 april 2020 

 

Betreft: schoolexamens 

 

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

 

De landelijke maatregelen om verspreiding van het coronavirus af te remmen zijn verlengd. Dat 

zorgt ervoor dat de planning van de schoolexamens die we op 27 maart gegeven hebben bijgesteld 

moet worden. De verlenging van de maatregelen en het samenscholingsverbod zorgen ervoor dat 

we opnieuw moeten bekijken hoe we de examens het beste kunnen inplannen. In deze brief leggen 

we uit hoe dat zit. 

 

We kunnen nog niet alle gewenste informatie geven 

We beloofden op 2 april met nieuwe en concrete informatie te komen over de planning en afname 

van de schoolexamens. We hebben inderdaad belangrijke nieuwe informatie, maar we kunnen 

helaas nog geen volledige examenplanning geven. 

 

Waarom is er nog geen volledige examenplanning? 

Eén van de coronamaatregelen is dat vooraf en na afloop van examens, en op het schoolplein niet 

meer dan twee mensen bij elkaar mogen zijn. Daarnaast moeten we nog steeds anderhalve meter 

afstand houden van elkaar, ook tijdens de examens. Voor scholen betekent dit dat we -opnieuw- 

een balans moeten vinden tussen gezondheid en de noodzaak om de schoolexamens zorgvuldig af 

te sluiten. 

 

Landelijke regelingen laten nog op zich wachten 

Daarnaast wachten we nog op de landelijke zak- en slaagregeling en de landelijke 

herkansingsregeling. We willen de impact van deze landelijke regelingen in één keer meenemen in 

onze planning. Daarom hebben we besloten op deze regelingen te wachten voordat we met nieuwe 

en concrete informatie komen over de planning van de schoolexamens. 

 

Welke gevolgen heeft dit nu? 

• Om veiligheid van leerlingen en medewerkers zo goed mogelijk te bewaken, plannen we alle 

schoolexamens ná de meivakantie. Dat betekent dus ook dat in de week waarin de meivakantie 

start géén examens worden afgenomen (maandag 20, dinsdag 21 en woensdag 22 april). Dit 

besluit zorgt ervoor dat we een nieuwe planning en een nieuw tijdspad moeten maken. 

• Toetsen die op school afgenomen moeten worden, plannen we zo ver mogelijk naar achteren. 

• We maken opnieuw afwegingen over de manier waarop toetsen afgenomen 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. 



 

 

Lessen op afstand gaan door 

Intussen gaan de lessen op afstand door en is er steeds contact tussen de examenleerlingen en 

hun mentoren en docenten. De voorbereiding op de periode van de schoolexamens gaat dus 

gewoon door! 
 

We hopen op uw 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 uw begrip. 

 

Veel succes! 

Rest ons opnieuw alle eindexamenkandidaten veel sterkte en alle succes toe te wensen bij het 

afsluiten van hun schoolloopbaan. Voor vragen zijn we bereikbaar via de gebruikelijke kanalen. 

 

Met vriendelijke groet, 

Schoolleidingen de Thij en Lyceumstraat 

 


