Coronavirus informatie nr. 5 over de examens
Julianadorp, 24 maart 2020
Beste ouders, verzorgers,
Er is in Nederland een ingrijpend besluit genomen over de examens, en dat besluit treft ook
onze leerlingen. Graag informeer ik u hierover.
De ministers van Onderwijs in Nederland, mevrouw Van Engelshoven en de heer Slob,
hebben bekend gemaakt dat het Centraal Schriftelijk Examen in Nederland niet doorgaat
voor scholieren van reguliere scholen. Waarschijnlijk had u dat al uit de media vernomen. Zij
hebben echter ook besloten dat het Centraal Examen voor staatsexamenkandidaten niet
doorgaat. Dat betreft ook onze leerlingen, uw zoon of dochter(s). Wij hebben daar zojuist
een brief over ontvangen.
Wat nu?
Het Staatsexamen bestaat uit twee delen: het Centraal Schriftelijk Examen (CSE) en het
college-examen. Het CSE gaat dus niet door. Staatsexamens heeft laten weten dat het
mondelinge college-examen WEL doorgaat. Bij de talen is er ook een schriftelijk collegeexamen, zoals het schrijven van een brief of een betoog. Of dat gedeelte van het collegeexamen doorgaat weten we nog niet. Daarover wordt op korte termijn een beslissing
genomen, laat Staatsexamens ons in de brief weten.
Bonaire?
De examenleerlingen gaan in mei dus niet naar Bonaire voor het examen. Staatsexamens
laat weten dat ze voor de mondelinge college-examens op Bonaire de periode van 6 t/m 9
juli aanhouden. Of we nog een keer extra naar Bonaire gaan voor het schriftelijk collegeexamen hangt af van de beslissingen van Staatsexamens in deze. Dat moeten we dus
afwachten.
Diploma?
Staatsexamenkandidaten worden gediplomeerd op basis van de resultaten van het
college-examen. Dat is dus op basis van hun mondelinge examen en eventueel nog het
schriftelijke deel bij de talen. Het diploma is een volwaardig diploma.
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Voorbereiding
De voorbereiding op het examen krijgt hiermee een andere insteek. Het zwaartepunt komt
te liggen op leerstofbeheersing en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid. Dat moet wel
degelijk geoefend worden! Vanmiddag zal het team overleggen hoe we dit het beste kunnen
vormgeven, in eerste instantie online. U hoort daar zo spoedig mogelijk meer over. Totdat
we anders hebben besloten, gaan de online lessen volgens rooster gewoon door.
Werkweek examenleerlingen
In ons informatieblad nr. 3 schreef ik u dat wij zouden terugkomen op de invulling van de
werkweek voor examenleerlingen. Deze werkweek staat gewoonlijk in het teken van
presentatietechnieken. Met alleen het college-examen voor de boeg is dit onderdeel van de
examenvoorbereiding essentieel! Maar met de aangescherpte maatregelen rondom
voorkoming van verspreiding van het coronavirus is het uitgesloten dat we de leerlingen op
school ontvangen. Komende week zal er daarom gewoon online lesgegeven worden. Hoe
dat er precies voor de examenleerlingen uitziet, zullen we vanmiddag bespreken. Wij zullen
ook bespreken op welke wijze wij uw zoon/dochter toch een training in presenteren kunnen
geven. U hoort daar zo spoedig mogelijk meer over.
Vervroegd examen?
Wij weten nog niet wat Staatsexamens besluit voor leerlingen die staan aangemeld voor een
vervroegd examen (certificaat) of een half examen (verlengde leerweg). Daar hebben wij
vragen over gesteld. Zodra wij daarop antwoord hebben, hoort u dat van mij. Het is
verstandig dat leerlingen zich voorlopig blijven voorbereiden op een eventueel examen.
Financiën
Wij zijn druk doende alle financiële consequenties van deze beslissing van de Nederlandse
regering in kaart te brengen. Daar kan ik u nog niets over melden. Zodra ik daar zicht op heb,
zal ik u daarover berichten.
Ik begrijp heel goed dat deze beslissing van de regering en de consequenties die daaruit
volgen voor grote onrust kunnen zorgen. Wij doen ons best de leerlingen zo goed mogelijk te
begeleiden en voor te bereiden op de uitzonderlijke omstandigheden bij het examen van dit
jaar. Wilt u alstublieft uw zoon / dochter opvangen en steunen en daarnaast ook stimuleren
te blijven leren en zich voor te bereiden op het examen?
Mocht u vragen hebben over het examen, of over andere zaken, neemt u gerust contact met
mij of met de mentor van uw zoon / dochter op.
Wederom veel sterkte. Het zijn bizarre tijden.
Met vriendelijke groet,
Mariëtte Zuijdgeest
rector
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