Aan alle ouders/verzorgers en eindexamenleerlingen

IJmuiden, 25 maart 2020

Betreft: Afsluiten schoolexamens

Beste ouders/leerlingen,
Gistermiddag heeft de Minister van Onderwijs besloten om de eindexamens dit schooljaar te
schrappen. Wat dat betekent leest u in deze brief.
Eindexamens geschrapt, meer tijd voor schoolexamens
Zonder de druk van het eindexamen is er in deze bijzondere periode meer tijd voor de
schoolexamens. Er is dus nu meer tijd voor de afronding van de schoolexamens die willen we dan ook
zo goed mogelijk gaan gebruiken. Het eindcijfer van de schoolexamens geldt straks als algemeen
eindexamencijfer. Het schoolexamen wordt daarmee nog belangrijker dan het al was!
We hebben van de Minister van Onderwijs tot begin juni de tijd gekregen om de schoolexamens op
een goede manier af te ronden. Daarna volgt nog een herkansingsmogelijkheid. Er is dus ook voor
leerlingen genoeg tijd voor leerlingen om zich hierop goed voor te bereiden.
Regeling voor zakken en slagen
Het ministerie heeft aangekondigd met een uniforme regeling voor zakken en slagen te komen. Daarin
staat voor alle examenleerlingen precies wanneer zij geslaagd zijn, hoe de herkansingen eruit komen
te zien, enzovoort. Zodra we daar meer over weten lichten we u daarover in. We verwachten daar in
de loop van volgende week over te horen.
Examentrainingen
We weten nu al wel dat alle geplande examentrainingen niet doorgaan. De eigen bijdrage die is
betaald voor de examentraining van Lyceo zal worden gerestitueerd.
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Wat mag u van ons verwachten de komende tijd?
•

Geplande schoolexamenonderdelen die van afstand afgenomen worden (verslagen en
handelingsopdrachten) gaan volgens eerder gecommuniceerde planning door.

•

De schoolleiding gaat tussen nu en 1 april aan het werk om een nieuwe planning op te stellen
voor de schoolexamens die nog afgenomen moeten worden. Het gaat om schoolexamens die
fysiek op school afgenomen worden of schoolexamens die op een andere wijze worden
afgenomen, maar nog niet gepland waren.

•

De voorbereidingen door leerlingen op deze schoolexamens gaan intussen gewoon door.

•

We nemen geen fysieke schoolexamens af tot in ieder geval 6 april.

•

De digitale schoolexamens die op afstand kunnen worden afgenomen (mondeling) gaan
gewoon door. Voor schoolexamens die nog niet gepland stonden geldt dat leerlingen in elk
geval voldoende de tijd krijgen om zich hierop voor te bereiden. Iedereen ontvangt hierover
dus tijdig bericht.

•

Op donderdag 2 april geven we een nadere update van de stand van zaken.

Onderwijs op afstand gaat door
De afgelopen periode hebben wij ons ingespannen om het onderwijs op afstand te organiseren. Voor
de niet-examenleerlingen en de eindexamenleerlingen gaat alles gewoon door zoals we dat nu ook al
doen. Daarbij proberen we de eindexamenleerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op een goede
afronding van hun schoolcarrière.
Gezondheid, veiligheid en goed onderwijs
Wat voor ons het allerbelangrijkste is: wij voelen ons verantwoordelijk voor de veiligheid en
gezondheid van leerlingen en medewerkers. Wij staan voor goed onderwijs. Wij gaan daarom goede
schoolexamens organiseren, en we doen er alles aan om de leerlingen zo goed mogelijk voor te
bereiden op een goede afronding van hun schoolcarrière. Er is tijd en die benutten we. Alle leerlingen
verdienen een waardige afsluiting van zijn/haar schoolloopbaan. We doen er alles aan om straks trots
te kunnen terugkijken op wat we samen hebben neergezet!
Heeft u nog vragen over deze brief?
Heeft u na het lezen van deze brief nog vragen? Op onze website staan antwoorden op de meest
gestelde vragen en met wie u contact kunt opnemen.

Met vriendelijke groet,
M.J. Boelsma
rector

