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       Juliandorp, 30 juni 2021 
 
 
 
 
 
 
Terwijl de oefenmondelingen volop plaatsvinden en de laatste activiteiten rondom het 
afsluiten van het schooljaar voor de overige leerlingen van de school door gaan een 
schrijven. Volgende week vinden er nog vier dagen examens plaats voor de vakken 
DU, GS, AK en TE graag wil ik u de laatste informatie doen toekomen ten aanzien 
van de mondelinge examens.  
 
Ik zet het puntsgewijs onder elkaar. 
 

- In de bijlage de roosters met de tijden en de lokalen. 

- Alle mondelinge examens vinden plaats op het Vespucci College. De 

Schroeder School als locatie is daarmee komen te vervallen 

- De lokalen zijn ingericht als een examenlocatie met een laptop, kladpapier, 

atlas, whiteboard en dergelijke. 

- Op de laptops zijn de posters en literatuurlijsten in de enige zichtbare map 

opgeslagen. Deze informatie zullen de leerlingen door middel van 

schermdelen met de examinatoren delen. 

- Docenten starten elke examenvergadering op. De leerling wordt uitgenodigd 

om plaats te nemen achter de laptop wanneer de connectie met de 

examinatoren tot stand is gekomen. Bij calamiteiten loopt leerling naar buiten 

en roept om dichtstbij zijnde hulp (er lopen continue docenten rond om alle 

connecties te controleren) 

- De leerlingen worden geacht zelf spullen mee te nemen als: pennen, potloden, 

passer, geo-driehoek, binas, woordenboeken. 

- De school is ingericht met 14 examenlokalen (B 3, 4 en 5, D1, 2, 3, E1 t/m E6 

en G3) 2 casuslokalen (G1 en G2), een studielokaal (F1).  

- De leerlingen hebben maximaal 2 mondelinge examens op een dag. 
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- Alle leerlingen worden in de tuin opgevangen door docentenbegeleiders. 

- Leerlingen laten hun tassen met telefoon en horloge achter bij de 

begeleidende docenten. Tassen en boeken mogen NIET mee het casus- of 

examenlokaal in! 

- Leerlingen gaan na elk examen terug naar de tuin waar zij hun ervaringen 

delen met de begeleiders. Van daaruit gaan zij verder studeren of naar huis. 

- Elke leerling wordt 60 minuten voor een examen met casus op school 

verwacht. (vmbo: alle talen; havo/ vwo: alle vakken behalve PWS). Bij vakken 

zonder casus is dat 30 minuten. 

 

Ten aanzien van de kleding willen we graag alle leerlingen er op wijzen dat we 

verwachten dat je gepast gekleed bent! Dat betekent dat je schouders bedekt zijn. 

Sla het informatieboekje er nog op na voor kledingtips. 

 

De uitslag zullen we op verschillende dagen bekend maken. De grootste groep 

leerlingen is op donderdag klaar met de examens. We verwachten van hen 

donderdagnacht/ vrijdagochtend de uitslag te horen. We zullen op vrijdag om 13.00u 

aanvangen met het bellen van deze kandidaten. De andere groep die op vrijdag nog 

examens doet, is dan net aan het laatste examen gestart. Zij horen de uitslag pas op 

vrijdag in de loop van de ochtend. Graag wil ik de kandidaten vragen om rekening te 

houden met kandidaten die nog op hun uitslag moeten wachten. 

Leerlingen die deelexamens doen, zullen hun resultaten tussendoor meekrijgen.  

Op vrijdagmiddag zullen tevens de eerste gesprekken plaatsvinden met de leerlingen 

en hun ouders die hun diploma (nog) niet gehaald hebben! Deze gesprekken zullen 

op zaterdag door gaan.  

De diploma’s/ certificaten zelf kunnen op z’n vroegst eind augustus verwacht worden. 

 

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd. 

Met vriendelijke groet, 

 

Neeltje Timmers 

 

Examensecretaris 

     


