Nijmegen, 24 maart 2020
Betreft: update schoolexamens

Beste examenkandidaat,
Deze brief gaat ook naar je ouder(s)/verzorger(s) ter kennisname.
Zoals je vast al wel hebt gehoord, heeft de minister van onderwijs vandaag besloten om het centrale
examen (CSE) dit jaar te laten vervallen in verband met de coronacrisis. Op de cijferlijst die je bij het
diploma gaat krijgen, staat dus alleen je schoolexamencijfer.
Wat betekent dit? Het Centraal Examen zou de helft van je eindcijfer zijn geweest. Nu gaat alleen je
schoolexamencijfer je eindcijfer bepalen. Als je er nu slecht voor staat, betekent dat dan dat je nu al
gezakt bent? Natuurlijk niet. De laatste schoolexamentoetsen moeten nog gemaakt worden en
uiteraard komt er voldoende herstelmogelijkheid.
We zijn nog in afwachting van de regels vanuit de overheid over het afsluitende schoolexamen in
deze nieuwe en uitzonderlijke situatie.
We weten al wel dat we tot 7 juni de tijd hebben om de schoolexamens af te ronden. Daarna komt er
ook nog een mogelijkheid van herexamens.
Hou er rekening mee dat je alle toetsen die in het PTA staan, moet maken. De minister heeft
vanochtend gezegd: blijf leren! Wanneer en onder welke omstandigheden we de toetsen verder
gaan afnemen, maken we natuurlijk zo snel mogelijk bekend als ook wij door het ministerie zijn
geïnformeerd.
In de vorige brief is al aangegeven dat deze week en komende week geen schriftelijke schoolexamens
worden afgenomen op school. Dat blijft ook zo. De school blijft ook gesloten.
Wel worden er deze week en volgende week al mondelinge tentamens op afstand afgenomen voor
de vakken Engels, Frans en Duits. Als je al een afspraak hebt, check dan bij je docent of die afspraak
blijft staan. Heb je nog geen afspraak, maak er dan een met je docent.
Wij wensen je heel veel succes in deze onrustige en verwarrende tijden.
Vertrouw erop dat wij er alles aan zullen doen om jou te helpen om je diploma te behalen.
Met vriendelijke groeten,
Henk Beckmann, locatiedirecteur Leuvensbroek.

