Coronavirus informatie nr. 17 voor examenkandidaten
Julianadorp, 29 mei 2020
Geachte ouders, verzorgers,
Gisteren nog stuurde ik u een update over de situatie Staatsexamens op Bonaire, met uitleg
wat er allemaal is gedaan om uitsluitsel te krijgen en met de vraag om uw geduld.
Tot onze opluchting is er werkelijk met spoed gekeken naar de onmogelijkheden om naar
Bonaire af te reizen en is er al een knoop doorgehakt: vandaag kreeg ik een mail en
telefonische bevestiging van Staatsexamens/DUO over een wijziging in de locatie en de
procedure. Daarbij is het volgende besloten:
• De schriftelijke college-examens zullen bij ons op school worden afgenomen;
• De mondelinge college-examens worden op school online via video-call afgenomen,
waarbij de leerlingen onder surveillance zijn en de examinatoren zich in Nederland
bevinden.
Dit betreft alle examenleerlingen, ook de leerlingen die vervroegd examen doen, zoals de
kandidaten voor maatschappijleer uit 5a en leerlingen die een los vak/losse vakken afsluiten
met een certificaat.
Wij reizen dus niet naar Bonaire. Uw zoon/dochter doet het examen op Curaçao, op de
eigen school, in een vertrouwde omgeving. Dat is goed nieuws! Het is belangrijk dat er
duidelijkheid is en dat ook onze leerlingen, in deze bizarre tijden van Covid-19, in de
gelegenheid worden gesteld hun diploma te halen. Laten we er dankbaar voor zijn dat de
urgentie is geland en dat er oplossingsgericht is gedacht en besloten. Dit besluit is gezien alle
beperkende wet- en regelgeving rondom de examens bijzonder coulant.
Staatsexamens laat weten dat zij beseffen dat dit geen ideale situatie is, aangezien de
natuurlijke communicatie door videogesprekken bij de mondelinge examens gedeeltelijk
verloren gaat. Het vraagt veel van zowel de leerlingen als van de examinatoren. Ze treffen
deze eenmalige noodmaatregel dan ook alleen omdat ze geen andere manier zien om de
leerlingen in 2020 hun staatsexamen te laten doen.
Wij doen er alles aan deze examens op onze locatie goed te organiseren, inclusief de digitale
randvoorwaarden, en de leerlingen zullen wij optimaal begeleiden.
Er zijn nog losse eindjes die door Staatsexamens moeten worden opgelost, zoals
bijvoorbeeld het inleveren van de eerder behaalde certificaten en het protocol voor
surveilleren op locatie. Dat wordt allemaal nog uitgewerkt.
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De volgende informatie is zeker:
• Leerlingen ontvangen hun diploma op basis van de uitslag van de college-examens.
• Er zijn vier herkansingen toegestaan, waarvan twee in augustus.
• Het examenreglement met betrekking tot de organisatie blijft van toepassing, zo zijn
er bijvoorbeeld altijd minstens twee surveillanten aanwezig, mogen leerlingen geen
horloge dragen en alleen onder begeleiding gebruik maken van het toilet.
• Alle aangevraagde en toegekende faciliteiten blijven van toepassing: extra tijd voor
leerlingen met dyslexie en/of een niet-Nederlandse moedertaal, laptopgebruik,
voorleeshulp, etc.
• De data blijven gelijk, dus 1 t/m 3 juli schriftelijk, 6 t/m 9 juli mondeling. Helaas valt
dit ook op Dia di Bandera. Dit heeft te maken met de planning van Staatsexamens,
die vanwege de oorspronkelijke locatie Bonaire, geen rekening heeft gehouden met
deze Curaçaose feestdag.
• Mocht er in de verbinding iets mis gaan, is vrijdag 10 juli de reservedag.
• De examens vinden plaats op Curaçao, op de eigen school, waarbij de mondelingen
online worden afgenomen.
• De mondelinge examens worden in een persoonlijk rooster verdeeld. Dit rooster
wordt door Staatsexamens gemaakt. Wij hebben daar geen invloed op. Uiteraard
wordt er rekening gehouden met het tijdsverschil.
• Het originele diploma wordt naar de leerling opgestuurd. Leerlingen krijgen een
kleurenprint van een scan van het diploma uitgereikt. Dat gebeurt op 10 juli.
Nu duidelijk is dat de leerlingen het examen kunnen afleggen, kunnen we ook de diplomauitreiking gaan organiseren. Hoe dat er precies uit zal zien, is nog niet helemaal bekend. De
datum wel: reserveert u alvast vrijdagavond 10 juli vanaf 18.30 uur voor een feestelijke
afsluiting. De uitnodiging volgt.
De examenkosten vallen dit jaar aanzienlijk lager uit dan begroot. Hoe hoog de kosten
precies zullen zijn, weten we pas achteraf. Nadat de berekening is gemaakt, krijgt u een
overzicht en het door u teveel betaalde bedrag wordt op uw rekening teruggestort.
Ik hoop dat u, met ons, opgelucht bent over het feit dat er een beslissing is genomen, dat er
duidelijkheid is, dat uw zoon/dochter een diploma of een certificaat nog voor de
zomervakantie kan behalen en daarmee kan doorstromen naar de volgende opleidings- en
levensfase.
Zodra ik meer weet over de procedures of het rooster, dan hoort u dat van mij. Intussen
gaan de docenten met de leerlingen verder aan de slag om het mondeling zo goed mogelijk,
ook digitaal, voor te bereiden. Gelukkig zijn we tijdens de lockdown allemaal behoorlijk
TEAMS-vaardig geworden. Om met Cruijff te spreken: Elk nadeel……
Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben, dan kunt u mij altijd bellen of
mailen.
Met vriendelijke groet,
Mariëtte Zuijdgeest
rector
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