Nijmegen, 17 maart 2020

Beste eindexamenkandidaat,
Op 15 maart jl. heeft de minister aangekondigd dat alle scholen in Nederland tot en met 6 april dicht
moesten gaan. Hij heeft toen ook aangegeven dat er voor de examenleerlingen een nadere
uitwerking zou komen. Deze uitwerking is vanmiddag bekend geworden. Kern is het besluit van de
minister om scholen de ruimte te geven om schoolexamens toch te laten plaatsvinden. De sluiting
van de school tot 6 april wordt dus voor examenleerlingen opgeheven.
De inzet van de minister is om iedere leerling een kans te geven om de middelbare school af te
ronden met een diploma alvorens door te stromen naar een vervolgopleiding.
In de bijgevoegde brief staat wat de minister heeft besloten.
Hoe wij omgaan met deze situatie, zullen we zorgvuldig met alle betrokkenen en de docenten in de
examenklassen bespreken.
Op korte termijn gaan we inventariseren welke PTA-onderdelen we op welke wijze af gaan ronden.
Vervolgens zullen we met een maatwerkplan komen betreffende het voltooien van het PTA en het
oefenen en afnemen van het CSPE (Centraal Schriftelijk Praktijk Examen) en het CE (Centraal
Eindexamen).
Deze brief en de bijlage roepen nog veel vragen op. Dat komt omdat we nog geen schooleigen
invulling hebben gegeven aan de ruimte die de minister biedt.
Wanneer we het gebouw voor jullie weer openstellen, hoe we jullie voorbereiden op de
schoolexamens en de CSPE’s én hoe we omgaan met de RIVM-richtlijnen en gevolgen. Dit ga je dus
snel van ons horen.
Iedereen beseft dat dit een grote uitdaging is. Het is echter belangrijk dat wij samen, leerlingen,
mentoren, docenten en ouder(s)/verzorger(s) in deze situatie optimaal samenwerken, waarbij ieder
een eigen verantwoordelijkheid heeft om zijn uiterste best te doen.
Vertrouw er op dat de mentoren, vakdocenten en de schoolleiding er alles aan doet om vanuit jouw
belang te handelen. We hebben veel deskundige en ervaren docenten/mentoren in huis die hun
best gaan doen om jou in deze uitzonderlijke situatie te ondersteunen. Van jou wordt dan uiteraard
ook een actieve houding verwacht. Ga in elk geval al door met de voorbereidingen en het
doorwerken van de lesstof en opdrachten, elke dag!
Oja, houd je mailbox in de gaten! Zodra we meer weten, hoor je dat. En belangrijk: ga door met de
opdrachten die je hebt gekregen van de docenten. Succes!

Met vriendelijke groet,
Thomas Klein, locatiedirecteur Meeuwse Acker

