Aan:
de eindexamenkandidaten en hun
ouders/verzorgers.
Betreft: aangepaste examenregeling

Hulst, 17 maart 2020.

Geachte ouders/verzorgers, beste leerlingen,
De minister heeft bekend gemaakt dat de schoolexamens, ondanks de afgelopen zondag
aangekondigde scholensluiting, doorgang kunnen vinden. Uiteraard kunnen alleen leerlingen
die klachtenvrij zijn deelnemen aan examens op school.
De schoolleiding en examensecretarissen zijn naar aanleiding van het schrijven van de
minister direct aan de slag gegaan met te onderzoeken hoe de schoolexamens doorgang
kunnen vinden en welke schoolexamens eventueel op een ander moment of andere wijze
georganiseerd kunnen worden. Schoolexamens zijn alle toetsen die in het PTA staan.
Alle geplande schoolexamens in deze week (t/m 20 maart a.s.) komen sowieso te vervallen.
Naar verwachting starten de herkansingen havo/vwo aanstaande maandag 23 maart.
Uiterlijk donderdag 19 maart zal de schoolleiding alle eindexamenkandidaten berichten over
de data en de wijze waarop de schoolexamens verder georganiseerd worden. Wij doen onze
uiterste best om dit alles zo goed mogelijk te regelen, zodat de examenkandidaten daar zo
min mogelijk hinder van zullen ondervinden.
De minister geeft aan dat het deelnemen aan schoolexamens niet verplicht is voor leerlingen
die, ondanks de maatregelen, angst hebben voor hun gezondheid. Voor die leerlingen en de
leerlingen die niet deel kunnen of mogen nemen, organiseren wij het schoolexamen op een
later moment.
De scholen krijgen extra ruimte om daar waar nodig schoolexamens op een later tijdstip af te
nemen, maar moeten dit wel doen uiterlijk net voor de afname van het centraal examen van
dat vak. Als leerlingen hun schoolexamen niet op tijd afgerond hebben, zal hun centraal
examen plaatsvinden in het 2e (15 t/m 18 juni) of wellicht 3e tijdvak (11 t/m 20 augustus).
Het spreekt voor zich dat uitsluitend medewerkers die gezond en klachtenvrij zijn, toezicht
mogen houden bij examens. Bij het afnemen van de examens dragen wij zorg voor
voldoende afstand tussen alle aanwezigen volgens de richtlijnen van het RIVM en zullen de
reguliere maatregelen worden getroffen.
Uiterlijk 6 april besluit de minister of de centrale examens door zullen gaan zoals gepland.
Voor vragen naar aanleiding van dit schrijven kunt u per e-mail contact opnemen met de
teamleiders: mevr. L. Deburchgraeve (deb@reynaert.nl) voor vmbo dan wel dhr. R.
Weezenbeek (wzb@reynaert.nl) voor havo/vwo.
Met vriendelijke groet,
namens de schoolleiding,
Peter Winters,
rector.

