
 
 

Aan: de examenkandidaten en hun ouders/verzorgers 

Betreft: schoolexamens 

 

 

Noordwijkerhout, 18 maart 2020 

 

 

Geachte heer, mevrouw, beste examenkandidaat, 

 

 

Met ingang van aanstaande maandag 23 maart gaan we alsnog de schoolexamens afnemen uit  

periode 3. We gaan het rooster volgen dat de kandidaten al eerder hebben ontvangen voor deze week, 

maar met een paar belangrijke aanpassingen. We hebben deze aanpassingen doorgevoerd om een 

verantwoorde situatie te kunnen garanderen: ruime afstand tussen de leerlingen en niet te veel 

leerlingen tegelijk in het gebouw.  

 

Allereerst geldt: leerlingen met klachten (hoesten, verkoudheid, etc) mogen niet komen! Zij moeten wel 

door de ouders telefonisch worden afgemeld. Eventuele inhaal tentamens worden op een later tijdstip 

georganiseerd.  

 

Vakken die vervallen 

Bij de volgende vakken vervallen de schriftelijke toetsen. Dit kan omdat de verplichte eindtermen reeds 

zijn getoetst. De toetsen uit periode 3 gaan bijvoorbeeld over herhalingsstof of toetsen alvast de 

vaardigheid die ook op het eindexamen wordt getoetst.  

 

VWO: 

Engels leesvaardigheid vervalt 

Wiskunde A, B, C vervallen 

Geschiedenis vervalt 

NL&T vervalt (het cijfer voor periode 3 wordt bepaald door het portfolio) 

 

HAVO: 

Engels literatuur vervalt  

Wiskunde A, B vervallen 

Geschiedenis vervalt 

NL&T vervalt (het cijfer voor periode 3 wordt bepaald door het portfolio) 

 

 



 
MAVO 

Nederlands vervalt 

 

Lokalenrooster 

Leerlingen dienen goed op te letten, omdat we meer lokalen inzetten. We kiezen ervoor om liever 50 

leerlingen in één van de grote zalen te zetten, dan 15 leerlingen in een lokaal. De groep is dan wel 

groter, maar de leerlingen hebben meer ruimte om zich heen. Het totale rooster komt in SOM te staan.  

De lokalen zijn ruim op tijd open. Om drukte voor de deur te vermijden, moeten alle leerlingen meteen 

doorlopen naar binnen en na afloop van de zitting niet blijven hangen op school.  

Leerlingen die 2 toetsen op een dag hebben, moeten het liefst buiten wachten maar in ieder geval 

afstand houden tot medeleerlingen (en docenten!). 

 

De TOKO is gesloten! 

 

 

Mondelinge examens 

De mondelinge examens worden afgenomen op afstand via Google Meet, volgens het eerder verstrekte 

rooster zoals dat voor deze week zou gelden. De leerlingen worden met een link in de school mail 

persoonlijk uitgenodigd door de docent.  

 

Het Centraal Schriftelijk Eindexamen zal - vooralsnog - zoals gepland plaatsvinden!  

 

Ik hoop u voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

Met vriendelijke groet, 

Cees Slats 

rector 

 


