Aan de leerlingen in klas 6 van het Christelijk Gymnasium Beyers Naudé

Leeuwarden, 25 maart 2020

Beste leerlingen,
Na de persconferentie van minister Slob weten we dat het schooljaar 2019 – 2020 als een bijzonder
jaar de boeken in zal gaan. Wie had in september kunnen denken dat het Centraal Examen niet door
zou gaan?
In een brief aan de Tweede Kamer staan de laatste maatregelen:
• Het centraal examen komt dit schooljaar te vervallen.
• Leerlingen kunnen op basis van de resultaten van hun schoolexamens het diploma behalen.
• Scholen krijgen langer de tijd om het schoolexamen goed en veilig te organiseren en af te sluiten.
• Scholen wordt opgeroepen in lijn met de nieuwe maatregelen de schoolexamens zo veel mogelijk
op afstand te doen. Waar nodig hebben scholen de ruimte om hun Programma van Toetsing en
Afsluiting (PTA) aan te passen om dit te realiseren.
• In overleg met het vervolgonderwijs wordt gekeken hoe de studenten die dit jaar instromen,
binnen de huidige omstandigheden, zo goed mogelijk kunnen worden voorbereid op hun
vervolgopleiding.
• Er volgt zo spoedig mogelijk informatie over de nieuwe zak-slaagreling en de herkansingen.
Scholen hebben de vrijheid om op een voor hen zo passend mogelijke manier te examineren. Dit kan
zowel op afstand, zoals via (beeld)bellen, als fysiek op school: de maatregelen die het kabinet
gisteren heeft afgekondigd, perken de ruimte voor de vitale sectoren, waaronder het onderwijs, om
binnen de richtlijnen van het RIVM de noodzakelijke activiteiten te verrichten niet in.
Tot zover de minister. Natuurlijk zijn nog veel zaken onduidelijk, zo weten we bijvoorbeeld niet
wanneer we de schoolexamenresultaten moeten aanleveren. Voorlopig richten wij ons op de
afronding van het schoolexamen aan onze school.
Wat betekent het bovenstaande nu? Na overleg kwamen wij tot het volgende:
• Wij hervatten toetsweek 3 op maandag 30 maart.
• ‘s Ochtends nemen wij steeds één schriftelijke toets af, steeds van 9.50 – 11.20 uur (in lokaal 1.02
krijgen de leerlingen meer tijd); de examens kunst en Grieks vallen echter op dezelfde dag en dat
is gezien de geringe groepsgrootte verantwoord.
• De middagen zijn gereserveerd voor mondelinge tentamens.
• Ten aanzien van de schriftelijke toetsen geldt het volgende:
- Bij binnenkomst ontsmet je eerst je handen en hang je je jas aan de kapstok in de hal.
- Je neemt alleen het hoogstnoodzakelijke mee het lokaal in, de telefoon blijft buiten.
- Je gaat meteen naar het toetslokaal.
- Als je klaar bent met de toets, lever je het werk in bij de surveillant en verlaat het lokaal.
- Daarna verlaat je de school.
- Eten en drinken in de school is niet toegestaan.
- Bij gezondheidsklachten dien je thuis te blijven. Je ouders dienen je telefonisch ziek melden.
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• De mondelinge toetsen worden ‘s middags afgenomen via Microsoft Teams, jullie hebben
daarvoor gisteren een handleiding ontvangen. De indeling van deze mondelinge tentamens volgt
zo spoedig mogelijk.
Als bijlage bij deze brief ontvang je het aangepaste rooster voor toetsweek 3. Ook de laatste
kamerbrief is als bijlage toegevoegd.
We hopen dat we met deze aangescherpte werkwijze de toetsweek op verantwoorde wijze tot een
goed einde kunnen brengen.
Met vriendelijke groet,

B. Pelgrum

J.R. Wiersema-Fortuin

P. Miedema
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