
 

Aan alle examenleerlingen en hun ouders 

 

Betreft: Centrale Examen komt te vervallen 

 

Beste examenleerlingen, beste ouders, 

Vandaag kwam er eindelijk een besluit van minister Slob over de centrale examens: die worden 

afgelast. Het is fijn dat er eindelijk duidelijkheid is over het CE. Tegelijkertijd vraagt dit van ons om 

opnieuw te bepalen wat dat voor onze docenten en onze leerlingen betekent. Daar zijn we nu weer 

volop mee aan de slag. We merken dat het bericht voor veel verschillende reacties zorgt bij leerlingen. 

Sommige leerlingen zijn blij: “Hoera, ik ben geslaagd, ik hoef nu geen lessen meer te volgen.”  

Anderen vinden het heel erg jammer dat veel van wat een examenjaar zo bijzonder maakt, het 

galadiner, de spanning van het “beruchte” telefoontje op de dag van de uitslag, de reis samen met je 

vriendengroep, samen naar de Efteling op de laatste lesdag“ nu allemaal niet door kan gaan.  

De docenten vragen zich af, wat betekent het voor mijn lessen nu het CE niet doorgaat. 

In deze brief informeer ik jullie/u over het besluit van de minister en wat dat voor de leerlingen en de 

school betekent. 

Besluit van minister Slob 
- Het centraal examen komt dit schooljaar te vervallen.  
- Leerlingen behalen op basis van de resultaten van hun schoolexamen het diploma. 
- Scholen hebben tot begin juni de tijd om het schoolexamen goed en veilig af te sluiten. 

- Scholen wordt gevraagd om schoolexamens zoveel mogelijk op afstand te doen.  

- Er komt een nieuwe slaag-zakregeling. Wanneer is nog niet duidelijk. 

Gevolgen voor beleid van de school 

- Zodra de nieuwe slaag-zakregeling bekend is, stellen we vast welke leerlingen zijn geslaagd. Deze 

leerlingen zijn niet langer verplicht de lessen te volgen. 

- We passen de bestaande herkansingsregeling aan. 

- Na zes april kunnen leerlingen schoolexamens inhalen.  

- Na zes april kunnen leerlingen schoolexamens herkansen. Dat geldt ook voor de al geslaagde 

leerlingen. 

- Docenten van de examenklassen besteden in hun lessen aandacht aan de voorbereiding van de 

inhaaltoetsen en de herkansingen. 

- We vragen de mentoren om hun leerlingen te begeleiden in het maken van de juiste keuzes. 

Omdat voor ons de gezondheid van leerlingen en medewerkers voorop staat en we ons strikt willen 

houden aan de richtlijnen van het RIVM, houden we vast aan de datum van zes april. Daarmee winnen 

we tijd, misschien is tegen die tijd de situatie m.b.t. het corona-virus weer  veranderd. Er blijft dan nog 

steeds meer dan voldoende tijd over voor inhalen en herkansen. 

Zodra we meer weten, laten we weer van ons horen.  

Pas goed op jezelf, blijf gezond. 

Hartelijke groet, 

Hanneke Arpots, 

rector 


