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Enschede, 1 april 2020 

 

Betreft: Verlenging landelijke schoolsluiting 

 

 

 

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

 

Het kabinet heeft gisteravond bekend gemaakt dat de Coronamaatregelen worden verlengd 

tot en met de meivakantie, dus tot en met dinsdag 5 mei 2020. Dit betekent dat op onze 

school tot en met dinsdag 5 mei geen lessen gegeven kunnen worden en dat we tot aan de 

meivakantie doorgaan met onderwijs op afstand. 

 

We zijn geweldig trots op onze medewerkers dat zij in zo’n korte tijd digitaal onderwijs 

hebben kunnen organiseren voor onze leerlingen. We willen graag dat leerlingen thuis 

zoveel mogelijk blijven leren. En dat is niet altijd gemakkelijk. De dagelijkse routines in de 

meeste gezinnen zien er totaal anders uit. Veel ouders moeten thuiswerken en tegelijkertijd 

hun kinderen begeleiden en de goede sfeer thuis behouden. Wij waarderen de inzet van 

alle ouders enorm. Zonder hen zou het digitaal onderwijs minder succesvol zijn. Voor 

iedereen is het een uitdaging om zoveel mogelijk het ‘onderwijs’ te laten doorgaan. Het is 

goed om te weten dat leerlingen en ouders voor vragen of een luisterend oor altijd bij de 

mentor terecht kunnen.  

 

Schoolexamens 

We zijn momenteel bezig met het opstellen van een nieuwe planning en programma voor 

de schoolexamens die nog afgenomen moeten worden. We hadden gehoopt om op 

donderdag 2 april a.s. een nadere update van de stand van zaken rondom de 

schoolexamens te kunnen geven. Maar naar verwachting krijgen we aan het einde van 

deze week aanwijzingen van het ministerie hoe we als Bonhoeffer College moeten omgaan 

met de slaag-zakregeling en de herkansingen. Pas daarna kunnen we een vertaalslag naar 

onze school maken. In de loop van volgende week kunnen wij jullie daarover informeren. 

 

Vanuit jouw locatie ontvang je binnenkort meer informatie over roosters en de manieren van 

toetsing. Nu je op basis van de resultaten van jouw schoolexamens het diploma kunt 

behalen, hebben we aanpassingen in het examenreglement opgenomen en deze met 

instemming van de MR naar de Inspectie van het onderwijs gezonden. Het aangepaste 

examenreglement vind je onder deze brief. 

 

Opvang van leerlingen op school 

We blijven opvang op school verzorgen voor leerlingen waarvan de ouders aangeven dat dit 

gewenst is. Er is weliswaar een lijst met vitale beroepen beschikbaar, maar we willen vooral 

gehoor geven aan de wensen en behoeften van ouders. Als ouders dus willen dat hun kind 

wordt opgevangen dan doen we dat. Een leerling kan gewoon naar school komen. Een 
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bericht vooraf via de mentor stellen we zeer op prijs. Uiteraard volgen wij de richtlijnen van 

het RIVM. We vragen leerlingen, ouders en onze medewerkers om ervoor te zorgen dat de 

gevraagde 1,5 meter afstand tussen mensen wordt bewaard. Voor opvang van leerlingen 

zijn onze locaties geopend, maar niet voor sociale ontmoetingen op of rond het 

schoolterrein. 

 

We wensen jullie veel sterkte en succes voor de komende tijd. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Jan van Schilt en Genio Ruesen 

centrale directie 

 

Bijlagen: 

 Aanpassing van de SE organisatie en van het SE reglement 

 Aanwijzingen RIVM 

 Blijf thuis, blijf gezond! 
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Bijlagen: 

Aanpassing van de SE organisatie en van het SE reglement  

De aanpassing van de SE organisatie is nodig om de afwikkeling van het SE in de gegeven 

omstandigheden goed te laten verlopen. De mogelijkheden die de minister biedt in 

combinatie met de hardheidsclausule uit het reglement, maken het mogelijk om de 

organisatie van de afname van het SE aan te passen. 

 

De aanpassing is gebaseerd op: 

 De brief van minister Slob betreft: maatregelen examens voortgezet onderwijs 

vanwege Corona (17-3-2020) 

 De brief van minister Slob betreft: gewijzigde aanpak eindexamen (24-3-2020) 

 Het toepassen van de zogenaamde hardheidsclausule uit het SE gedeelte van het 

examenreglement:  

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. 

 

 

Gebruikte begrippen 

 

examenleerlingen De leerlingen die het schooljaar 2019-2020 

eindexamen doen (regulier of versneld). 

  

inhaaltoets Een toets die door een kandidaat op een 

ander tijdstip gedaan wordt dan de 

geplande afname omdat de kandidaat op 

de geplande afname door ziekte of 

onvoorziene omstandigheden afwezig was. 

  

herkansing Een toets die door een kandidaat  opnieuw 

gedaan vanwege een onvoldoende 

resultaat op de toets van de originele 

afname. 

  

toetsvorm De manier waarop de afname van de toets 

gestalte krijgt bv schriftelijk, mondeling of 

een praktische opdracht. 
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Uitgangspunten 

 De SE toetsing dient alle daartoe aangeven eindtermen te toetsen. 

 Het CE vervalt.  

 Ingeval van onbillijkheid en onredelijkheid maakt de schoolleider gebruik van artikel 

39 om maatwerk voor specifieke gevallen mogelijk te maken. 

 

Relevante artikelen uit het SE gedeelte van het reglement 

Uit artikel 10b 

B Herkansing schoolexamentoets  

1. Leerlingen krijgen per toetsperiode maximaal één herkansing.  

3. Toetsen kunnen éénmaal worden herkanst en wel op een door de school aan te wijzen 

tijdstip.  

5. Herkansingen kunnen niet worden ingehaald.  

  

Uit artikel 14 

5. Alsnog gemaakte (=ingehaalde) toetsen kunnen niet worden herkanst.  

 

Aanpassingen 

 Een ingehaalde toets mag wel herkanst worden. 

 De toetsvorm zoals vermeld in het PTA kan, indien de omstandigheden daartoe 

aanleiding geven, aangepast worden. Dit geldt voor zowel de inhaaltoets als voor 

de herkansing. 

 De afname periode van de SE toetsen kan verlengd worden/meer flexibel ingericht 

worden indien het belang van de kandidaten daartoe aanleiding geeft. 

 De SE toetsen worden zoveel als mogelijk is omgezet naar toetsen op afstand. 

 De se toetsing inclusief de schooleigen inhaaltoetsing en herkansingen worden 

afgerond vóór 1 juni, zodat de schoolexamenresultaten tijdig kunnen worden 

aangeleverd bij DUO. 

 In voorkomende gevallen wordt per kandidaat gekeken naar noodzakelijke 

aanpassingen van het PTA (maatwerk). 

 De secties is gevraagd kritisch naar de noodzaak van de geprogrammeerde toetsen 

te kijken (toetsen samenvoegen, toetsen schrappen) 

Flankerend 

 Ten behoeve van het afleggen van verantwoording wordt een bestand bijgehouden 

met alle wijzigingen ten opzichte van het oorspronkelijke PTA. 

 Voor alle wijzigingen geldt volledige transparantie naar alle betrokkenen. 

 De centrale directie vraagt op de voorgenomen wijzigingen in reglement en PTA 

instemming van de MR en zendt deze aan de Inspectie van het Onderwijs. 
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Aanwijzingen RIVM 

Voor zowel leerlingen als medewerkers gelden nog steeds de aanwijzingen van het RIVM: 

blijf thuis bij milde verkoudheidsklachten: neusverkoudheid, loopneus, keelpijn, lichte hoest 

of verhoging tot 38 graden Celsius. Je mag pas weer naar buiten als je 24 uur geen 

klachten meer hebt. Dat betekent: geen koorts, geen neusverkoudheid en niet hoesten. Als 

je verkoudheidsklachten met koorts hebt, moet iedereen in het huishouden thuisblijven. 

Alleen iemand die geen klachten heeft, mag boodschappen doen. Bel alleen met de 

huisarts als je zieker wordt of medische hulp nodig hebt. Pas als iedereen in het huishouden 

24 uur klachtenvrij is, mag iedereen weer het huis verlaten. Volg de algemene adviezen op 

die op dit moment gelden in Nederland over school en werken, zie Rijksoverheid.nl. 

 

Blijf thuis, blijf gezond! 

Onze school is niet voor niets dicht. Zoek daarom digitale gezelligheid op en houd je aan de 

regels van het samenscholingsverbod. Dit betekent dat groepsvorming met meer dan 3 

personen in de openbare ruimte verboden is. Uitzondering zijn mensen uit hetzelfde 

huishouden/gezin. De politie en de handhavers van de gemeente Enschede controleren 

hierop. Blijf dus zoveel mogelijk thuis en spreek niet af op straat of in de stad. Zo kunnen we 

samen besmetting voorkomen. 

 

 

https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden#eigengezondheid
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

