
 
 

Geachte ouder(s)/verzorger(s)  
en leerlingen van de examenjaarlagen T4, H5 en V6, 

 

Afgelopen dinsdag zijn er nieuwe richtlijnen door de overheid bekend gemaakt voor het afronden van 
de schoolexamens. Op de website van de overheid staat: 

Gaan de school- en praktijkexamens door? 
Ja. Middelbare scholen geven voorrang aan de school- en praktijkexamens. De manier waarop zal 
verschillen per school. Scholen passen maatwerk toe bij de school- en praktijkexamens.  
 
Op de NSG Groenewoud is in tegenstelling tot veel andere scholen de laatste toetsweek van het 
examenjaar afgerond. 
Dit betekent echter niet dat daarmee ook alle schoolexamens zijn afgerond.  
Als schoolleiding hebben we nagedacht over de, op dit moment, meest passende oplossing die zorgt 
dat alle leerlingen op tijd klaar zijn om deel te kunnen nemen aan het Centraal Examen. 
 
Bij het bespreken van de verschillende scenario’s is het uitgangspunt steeds de gezondheid van onze 
leerlingen en medewerkers geweest. Op grond van de huidige situatie gaan we voor onderstaand 
scenario: 
1. Gemiste toetsen worden na 6 april ingehaald en wel op 8, 9 en 10 april. 
2. De herkansingen vinden plaats na 6 april en wel op 8, 9 en 10 april. 
3. Mondelingen kunnen in overleg met de docent tot 6 april alleen online worden afgenomen. 
4. Van sommige SE-onderdelen die nog afgerond moeten worden (bijvoorbeeld een praktische 

opdracht, een idioom of een vaardighedenonderdeel) wordt bekeken of ze digitaal kunnen 
worden afgerond of komen te vervallen. Voor dit laatste moet het PTA worden aangepast. 
Leerlingen worden op korte termijn geïnformeerd over welke onderdelen dit gaat. 

5. Het schoolexamen muziek (vocaal en instrumentaal musiceren) wordt in een aangepaste vorm na 
6 april afgenomen. 

6. Het CPE voor de vakken tekenen en handvaardigheid op vmbo-t en vwo vindt in aangepaste vorm 
wél doorgang in de komende weken. Dat doen we omdat dit praktische examens zijn die een grote 
omvang in tijd hebben én onder toezicht afgenomen moeten worden. Het is niet toegestaan om 
hier thuis aan te werken. De betreffende leerlingen krijgen hierover apart een mailbericht.  

 
Mochten er nieuwe richtlijnen komen vanuit de overheid, dan kan het zijn dat we bovenstaand 
scenario moeten aanpassen. U wordt hier dan zo spoedig mogelijk over geïnformeerd. 
 
We wensen iedereen succes met het volgen van de online lessen in deze bijzondere tijd. 
Blijf gezond en let een beetje  op elkaar. 
 
Hartelijke groet, namens de schoolleiding, 
Wim Beerkens, examensecretaris 
w.beerkens@nsg-groenewoud.nl 


