Aan:
Eindexamenleerlingen
havo en vwo

Betreft: richtlijnen en afnamecondities
Herkansingen schoolexamens

Hulst, 18 maart 2020

Beste leerling,
Maandag 23 maart tot en met vrijdag 3 april aanstaande vinden de herkansingen van
de schoolexamens 5havo en 6vwo plaats. Jij hebt je uiterlijk afgelopen dinsdag voor
deze herkansingen in kunnen schrijven. Het is belangrijk dat je, voorafgaand aan die
herkansingen, bijgaande artikelen (Z9 en Z13.2) uit het examenreglement doorleest.
Gezien de huidige landelijk afgesproken coronamaatregelen dienen we ons
voorafgaand aan, tijdens en na afname van de (herkansingen van de)
schoolexamens te houden aan de volgende richtlijnen:




In het algemeen:
o Wij rekenen op ieders individuele verantwoordelijkheid.
o Je neemt de algemene maatregelen in acht:
 Was je handen regelmatig.
 Hoest en nies aan de binnenkant van je elleboog.
 Gebruik papieren zakdoekjes.
 Geen handen schudden.
o Je volgt, binnen of direct buiten de school, ten allen tijden de instructies
van het (beperkt aanwezige) ondersteunend en/of onderwijzend
personeel op.
Voorafgaand aan de afname:
o Op weg naar school, bij het plaatsen van je fiets in het fietsenrek, bij het
verplaatsen op het schoolplein en binnen het schoolgebouw enzovoort
houd je minstens anderhalve meter afstand tot elkaar.
o Vermijd bij alle verplaatsingen en dergelijke grote(re) concentraties
(dan 3 tot 5 personen) ofwel groepsvorming met je medeleerlingen.





o Bij binnenkomst in het schoolgebouw hang jij jouw jas aan de daarvoor
geplaatste kapstokken. Jouw (eventuele) tas neem je mee.
o Direct daarna ga je naar het lokaal van afname:
 Luistertoetsen in lokaal 110, 114 104 en eventueel 107/108.
Jouw (eventuele) tas plaats je in de daarvoor bestemde rekken
in de gang aansluitend aan de gang met deze lokalen.
 Alle andere toetsen in de aula. Jouw (eventuele) tas plaats je op
de daarvoor geplaatste tafels in de hal en/of direct achter de
deuren van de aula.
o Direct daarna betreed je het lokaal en neem je plaats aan een tafeltje
waaraan de toets afgenomen wordt.
Tijdens de afname:
o Hier gelden de algemene en verder altijd al vigerende regels en
afspraken.
Na de afname:
o Gelijk aan richtlijnen ‘voorafgaand aan de afname’ maar dan in
omgekeerde volgorde.

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).
Conform de geldende afspraken daarover dient een afmelding telefonisch en vooraf
door één der ouders onder opgaaf van reden, gemiste toets, vak en docent plaats te
vinden!
Wij wensen je veel succes bij de voorbereiding op- én het maken van de toets(en)!
Met vriendelijke groet,
mede namens mevr. Borm,

R. Weezenbeek,
teamleider bovenbouw havo/vwo.

