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Enschede, 24 maart 2020 

Betreft: schoolexamens en eindexamens 

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

Vanmorgen heeft Minister Slob van Onderwijs besloten om alle Centraal Examens te 

schrappen. Er is nu meer tijd voor de afronding van de schoolexamens en de eventuele 

herkansing daarvan. Het eindcijfer van de schoolexamens geldt straks als algemeen 

eindcijfer. Het schoolexamen wordt daarmee nog belangrijker dan het al was! 

Er komt vanuit het ministerie van onderwijs een regeling voor zakken en slagen, waarin voor 

alle examenleerlingen precies wordt vastgelegd wanneer ze geslaagd zijn, hoe de regelingen 

eruit komen te zien, enzovoort. Zodra we daar meer over weten lichten we jou daarover in. 

We verwachten daar in de loop van volgende week over te horen. We weten nu al wel dat de 

examentrainingen van 23 en 24 april niet doorgaan. Mocht je vragen hebben die betrekking 

hebben op je schoolexamen, stel ze dan digitaal aan je docent. Bijvoorbeeld via Teams of e-

mail. 

We hebben dus tot begin juni de tijd gekregen om de schoolexamens op een goede manier af 

te ronden. Er is daarmee genoeg tijd voor de leerlingen om zich goed voor te bereiden hierop. 

Wat mag je van ons verwachten de komende tijd? 

 De schoolleiding gaat tussen nu en 1 april aan het werk om een nieuwe planning en 

programma op te stellen voor de schoolexamens die nog afgenomen moeten worden. 

 De voorbereidingen op deze schoolexamens gaan intussen gewoon door. 

 We nemen geen examens fysiek af op school tot 6 april. 

 De digitale examens die op afstand kunnen worden afgenomen (individueel, 

mondeling) gaan zoveel mogelijk volgens de huidige planning door. Leerlingen krijgen 

in elk geval 3 dagen de tijd om zich hierop voor te bereiden. Je ontvangt hierover 

tijdig bericht vanuit je eigen locatie.  

 Op donderdag 2 april geven we een nadere update van de stand van zaken. 

Wat voor nu het allerbelangrijkste is: wij voelen ons verantwoordelijk voor jouw en onze 

veiligheid en gezondheid. En wij staan voor goed onderwijs. Wij gaan daarom goede 

schoolexamens organiseren, en we doen er alles aan om jou zo goed mogelijk voor te 

bereiden op een goede afronding van jouw schoolcarrière. Er is tijd en die benutten we. Jullie 

verdienen een waardige afsluiting van je schoolloopbaan. We doen er alles aan om straks 

trots te kunnen terugkijken op wat we samen hebben neergezet! 

Met vriendelijke groet, 

 

Jan van Schilt 

voorzitter centrale directie 


