Aan de leerlingen die dit jaar eindexamen doen en hun ouders/verzorgers

Enschede, 18 maart 2020

Beste leerlingen, ouders(s) / verzorger(s),
We zijn blij dat de minister besloten heeft dat de schoolexamens doorgaan en vooralsnog ook de
centrale eindexamens.
We proberen de toetsing te laten lopen zoals die al gepland is en in je PTA staat. Maar in deze
bijzondere situatie kunnen en mogen er aanpassingen op het PTA komen. Deze aanpassingen
kunnen betrekking hebben op de vorm, de duur, of de wijze van herkansing van de schoolexamens.
Ook kunnen sommige PTA-toetsen worden samengevoegd. De bijzondere informatie hierover krijg je
spoedig van je eigen locatie.
De CSPE-examens, de praktijkexamens voor het vmbo, gaan ook gewoon door. De vmbo-locatie
(mavo Waalslaan, Mavo Geessinkweg en vmbo-b/k Weth. Beversstraat) kan de voorbereiding van
deze praktijkexamens op school aanbieden. De bijzondere informatie hierover krijg je van je eigen
locatie.
Welke regels gelden nu voor alle eindexamenleerlingen?

Elke leerling die gezond is, neemt deel aan de schoolexamens en CSPE-praktijkexamens.

Elke leerling die gezond is maar geen risico wil of kan lopen (bijv. vanwege kwetsbare
huisgenoten of quarantaineplicht) mag zich afmelden.

Elke leerling met gezondheidsklachten zoals die ook in de richtlijnen van het RIVM staan,
MOET zich afmelden en thuisblijven. We verzoeken ouders om hiervoor extra aandacht te
hebben.

Een leerling die bij de schoolexamens verschijnt met verschijnselen van (neus)verkoudheid
of hoesten, keelpijn of koorts, wordt door de teamleider naar huis gestuurd vanwege
algemeen gezondheidsbelang. De ouders worden hierover z.s.m. geïnformeerd.

Een leerling die een schoolexamentoets niet gemaakt heeft, krijgt op een nader te bepalen
datum de gelegenheid om die toets in te halen. Deze datum valt in elk geval vóór het centrale
examen van dat vak; omdat school het cijfer van het afgerond schoolexamen vóór het
centrale examen van dat vak ingeleverd moet hebben.

Een leerling die het schoolexamen niet voor alle vakken kan afsluiten voor het centrale
examen, kan voor die vakken centraal examen doen in tijdvak 2 (15-18 juni) of zelfs in tijdvak
3 (11-20 augustus). Advies: zorg dat je deze komende periode vrijhoudt, boek geen werk
en/of vakanties.
De herkansingsregeling uit het PTA blijft van kracht, met als verruiming dat ook bij een later afgelegde
toets je het recht op herkansing krijgt. Bovendien geldt de hardheidsclausule (artikel 39) uit het
examenreglement 2019-2020 van het Bonhoeffer College* in het bijzonder als er door deze Coronaepidemie knelpunten ontstaan.
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We wensen je heel veel success met je examens. Laten we goed op elkaar letten en voor elkaar
zorgen in deze ongekende tijd.
Mede namens alle medewerkers,
Jan van Schilt en Genio Ruesen / Centrale directie

* Artikel 39 Onvoorziene omstandigheden
De schoolleider heeft het recht af te wijken van de toepassing van (een onderdeel van) dit reglement
indien een bijzondere, van de wil van de kandidaat onafhankelijke omstandigheid leidt tot een
onredelijk benadelend gevolg voor de kandidaat. Dit ter beoordeling door de schoolleider.
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