
 

 
 
 
 

Aan de ouder(s)/verzorger(s) van 
leerlingen van klas B4F 
 
 
 

Purmerend, 25 maart 2020 
Betreft: Extra informatie 
Briefnr: 1920164/Bmr/Taam 

 
 
Geachte ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van B4F, 
 
Zoals u gisteren heeft kunnen vernemen, is het kabinet tot het besluit gekomen om de Centraal 
schriftelijke Eindexamens dit schooljaar te laten vervallen. Het schoolexamen maakt onderdeel uit 
van het Centraal Examen. De resultaten van het schoolexamen en van het centraal examen zijn 
normaliter samen bepalend voor de eindcijfers en het behalen van een diploma. De aanvullende 
maatregelen, genomen om het coranavirus onder controle te krijgen, zijn in het kort:  
 

• Het Centraal schriftelijk Eindexamen (CE) komt dit schooljaar te vervallen; 

• Leerlingen kunnen op basis van hun resultaten op het Schoolexamen (SE) het diploma wel of 
niet behalen; 

• Scholen krijgen tot 1 juni de tijd om het schoolexamen goed en veilig te organiseren en af te 
sluiten; 

• Waar mogelijk zal gekeken worden naar het digitaal afnemen van enkele toetsen; 

• Scholen krijgen waar nodig de ruimte om hun Programma Toetsing en Afsluiting (PTA) aan te 
passen zodat het verplichte curriculum ook kan worden afgesloten. Eindtermen zullen in 
ieder geval gedekt dienen te zijn. In een enkel geval betekent dit een extra toets omdat een 
verplicht onderdeel, getoetst in het CE, is komen te vervallen en naar het SE zal moeten 
worden verschoven. 

 
Wat betekent dit voor de leerlingen? 
Leerlingen die er op dit moment niet zo goed voorstaan kunnen hier heel onrustig van worden. Er is 
het idee ontstaan dat je, met het wegvallen van het eindexamen, je diploma nu krijgt op basis van de 
resultaten die je al hebt behaald. Dat is een misverstand. Er komen nog schoolexamens waarmee 
cijfers kunnen worden opgehaald. Ook komen er nog herkansingen. De strijd om het diploma is dus 
nog niet gestreden. Dat betekent voor leerlingen die er wèl goed voor staan dat ze hun schouders er 
ook nog even onder moeten zetten. 
 
Wanneer zijn de schoolexamens? 
Voor de examenleerlingen van SG W.J. Bladergroen geldt op korte termijn dat de toetsperiode 
verschoven wordt naar maandag 6 tot en met donderdag 9 april.  
De herkansing van deze toetsperiode dient uiterlijk vòòr maandag 11 mei  te zijn opgegeven bij de 
mentor (hor@psg.nl)  De herkansing  van deze toetsperiode zal plaatsvinden in de periode van 18 tot 
en met 20 mei 2020. Er wordt  slechts één toets per dag  afgenomen.  
De datum waarop het mondeling Engels zal worden afgenomen, wordt zo spoedig mogelijk met u 
gecommuniceerd. 
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Er volgt nog verdere informatie van de overheid over een aangepaste slaag-zakregeling. Wij 
verwachten dat er aangepaste normen gehanteerd zullen worden, op basis waarvan leerlingen 
geslaagd zijn; in aanmerking komen voor een herkansing of zijn afgewezen.  
Deze herkansingsperiode zal in juni zijn. Zodra hier meer over bekend is, zullen wij u hierover 
informeren. 
 
Hoe gaat de school de schoolexamens organiseren? 
Nu het centraal eindexamen niet meer zal doorgaan, moeten we ons opnieuw beraden over de 
inrichting van het schoolexamen. Voor een aantal examens zal een andere vorm gekozen worden, 
waarbij het niet nodig is dat de leerling naar school komt. Te denken valt aan een telefonisch 
mondeling examen, of het maken van een verslag. Ook kan het voorkomen dat examens middels 
videobellen worden afgenomen. Daarbij zullen video-opnames worden bewaard. Voor andere 
toetsen is het wellicht niet mogelijk om ze digitaal af te nemen. In dat geval moeten de leerlingen 
naar school komen om het schoolexamen te maken. Wij zullen als school hierbij alle richtlijnen van 
de RIVM in acht nemen. 
Dat betekent dat: 

• Mondelingen alleen nog digitaal zullen worden afgenomen; 

• Er slechts 1 toets per dag zal worden afgenomen; 

• Er maximaal 6 leerlingen per lokaal zullen worden ingeroosterd zodat de 1,5 meter afstand 
goed gewaarborgd kan worden; 

• Bij de ingang van de school staat desinfecterende gel. Wij zien erop toe dat leerlingen 
voldoende afstand houden en de gel gebruiken bij binnenkomst en bij het weggaan. 

• Toiletten worden extra schoongemaakt. 

• Toetsenborden van school worden, bij wissel van de gebruiker, telkens voorzien van een 
nieuwe beschermfolie. 

• Examentafels en stoelen worden extra gereinigd. 
 
Ziek 
Het is voor leerlingen verplicht aan deze schoolexamens deel te nemen. Als een leerling ziek is, 
volgen wij de normale procedures. Dan volgen er inhaalmogelijkheden. Er worden uitzonderingen 
gemaakt voor leerlingen die niet naar school kunnen komen. Voor deze leerlingen zal een andere 
toetsvorm worden gekozen. Dan kan het zijn dat er in dat geval video-opnamen worden gemaakt. 
Hierover neemt de mentor contact op met de desbetreffende ouders.  
 
Vervolgopleidingen 
De vervolgopleidingen hebben het einde van de aanmeldtermijn opgeschoven naar 1 juni. U en uw 
zoon of dochter hebben hiermee meer tijd om een keuze te maken voor een vervolgopleiding. 
 
Houd u aan de RIVM-richtlijnen 
Wij houden ons aan de richtlijnen van het RIVM, dat verwachten we ook van u en onze leerlingen. 
Brengt u uw kind weg naar school, blijf dan in de auto. Ook van leerlingen vragen wij dat ze elkaar 
niet opzoeken en niet op school blijven na het schoolexamen. Wilt u dit ook met uw zoon of dochter 
bespreken? 
 
Excursies 
Het bestuur van de PSG heeft in overleg met de directie van alle PSG-scholen besloten om alle 
excursies voor dit schooljaar te annuleren. Gezien de huidige ontwikkelingen met betrekking tot het 
Coronavirus kunnen de excursies niet doorgaan. Het bestuur van de PSG heeft besloten om de 
kosten van het annuleren van de reizen voor zijn rekening te nemen en niet bij de ouders in rekening 
te brengen.  
 



Meer informatie? 
Uw zoon of dochter zal ook door ons worden geïnformeerd over de gang van zaken rondom de 
schoolexamens. Ons laatste nieuws en verstuurde brieven naar ouders zijn gepubliceerd op 
psg.nl/coronavirus. We blijven telefonisch bereikbaar, u kunt ons telefonisch een vraag stellen of een 
mailtje sturen naar hor@psg.nl (Shanne Horsmeijer) of bmr@psg.nl (Marieke Bremer) 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Marieke Bremer  
wnd directeur/ teamleider VMBO en ISK 
SG W.J. Bladergroen 
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