
 

 

 

Aan:   Examenleerlingen vmbo, havo en vwo 

  Ouders examenleerlingen 

Betreft:  Start van de schoolexamens 

Datum: 18 maart 2020 

 

 

Beste leerlingen, geachte ouders/ verzorgers,  

 

Gisteren werd bekend dat het ministerie toestemming heeft gegeven om de schoolexamens 

op school af te nemen. De schoolexamens gaan dus eerdaags beginnen: 

o Het vmbo start dinsdag 24 maart. 

o Havo en vwo start woensdag 25 maart. 

 Als bijlage ontvang je het rooster. Om jezelf goed op de hoogte te stellen adviseer ik om 

deze website even te lezen: 

 https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-

over-coronavirus-en-het-onderwijs/examens 

 

Wat betekent dit? 

Wij gaan als school het afnemen van de schoolexamens aanpassen aan de nieuwe omstan-

digheden. 

1.Het afnemen van de schoolexamens zal binnen de richtl ijnen van de RIVM plaatsvinden. 

Iedereen zit op ruime afstand van elkaar. Niet veel leerlingen in één ruimte. En na  afloop 

worden de leerlingen geacht direct het gebouw te verlaten en naar huis te gaan.  

2.Je moet klachtenvrij zijn om deel te nemen! Heb je dus klachten of ben je ziek, meld je dan 

van te voren af.  

 Voor het vmbo doe je dat bij de examencommissie (per mail of telefoon). 

 Voor de havo en vwo bij je mentor of bij de receptie van de school  tussen 8.00 en 

12.00 uur. 

3.Behoor je tot een risicogroep (gezondheidsproblemen, luchtwegproblemen, e.d.) , neem 

dan per e-mail contact op met de examencommissie (vmbo) of de teamleider, mw. Terborg / 

mw. Cats (voor de havo en het vwo), voor maatwerkafspraken. Het adres van de examen-

commissie voor het vmbo staat in het PTA. Voor de havo en vwo mail je zowel naar 

wytg@zaam.nl als pacs@zaam.nl.  

 

Ziek of thuisquarantaine 

Zit je thuis in thuisquarantaine dan is er de mogelijkheid om het schoolexamen later ( maar 

voor het centraal eindexamen) in te halen. We plannen hiervoor inhaalmomenten. 
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Schoolexamen niet af voordat het centraal examen begint  

Dan kan het gebeuren dat door ziekte of quarantaine het schoolexamen niet is afgerond 

voor het begin van het centraal examen op 7 mei. Wat gebeurt er dan?  

 Het schoolexamen voor een vak moet zijn afgerond voordat het centraal examen van 

dat vak begint. Als dit niet lukt, dan wordt het centraal examen van dat vak voor jou 

uitgesteld naar het tweede tijdvak (15-18 juni) of naar het derde tijdvak (11-20 augus-

tus). 

 

Als je niet wilt of als je ouders geen toestemming geven, wat dan?  

Het afnemen van het schoolexamen is een randvoorwaarde voor deelname aan het centraal 

examen en uiteindelijk het krijgen van een diploma en het kunnen starten van de vervolgop-

leiding. Het is daarom belangrijk dat je het schoolexamen doet. De school volgt de richtlij-

nen van de RIVM voor het afnemen van de schoolexamens. Binnen die richtlijnen vinden de 

deskundigen het verantwoord om de schoolexamens op school af te nemen. Leerlingen kun-

nen de schoolexamens inhalen op de reguliere inhaalmomenten. Heb je het schoolexamen 

voor een vak niet afgerond voor het moment dat het centrale examen van dat vak begi nt, 

dan wordt het centrale examen uitgesteld naar het tweede tijdvak (15 -18 juni) of het derde 

tijdvak (11-20 augustus). Je maakt het jezelf wel makkelijker als je je schoolexamen gewoon 

komt maken. Dan heb je dat achter de rug en kun je je verder richten op het centraal eind-

examen. Ook kan het gevolgen hebben voor je vervolgopleiding.  

 

Tot besluit 

We doen er op deze manier samen alles aan om, ondanks de onzekere tijden, de examine-

ring af te ronden, zodat je straks met een welverdiend diploma aan het vervolgonderwijs 

kunnen beginnen.  

 

Mocht je/ u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben, neem dan contact op met de 

examencoördinator (voor vmbo) of de teamleider (voor havo en vwo).  

 

Succes met de voorbereiding! Zet alles op alles. En blijf gezond.  

Met vriendelijke groeten, 

 

Freek op ’t Einde, rector.  


