
 
 
 
 
 
 

Nijmegen 25 maart ’20 
Beste leerlingen, ouders en docenten, 
 
Schoolexamens. Naar aanleiding van de laatste ontwikkelingen waarover wij jullie op 24 maart al infor- 
meerden, zijn we tot een aangepaste planning gekomen van de schoolexamens. Dit in goed overleg met 
de teamleiders, de examencommissie en de medezeggenschapsraad. Onze uitgangspunten hierbij waren 

- zo min mogelijk toetsen afnemen op school. 
- een goede spreiding van de verschillende toetsen. 
- zoveel mogelijk tegemoet komen aan de voorkeuren van de leerlingen. 
- een planning die zo veel mogelijk bijdraagt aan een goed resultaat.  

 
Besluiten. Dat heeft geleid tot de volgende besluiten. 

- Voorlopig worden er op school (in ieder geval tot 6 april) geen schriftelijke schoolexamens 
afgenomen. Of scholen op 6 april weer open gaan hangt af van onderzoek van het RIVM. 
Mochten de resultaten van dat onderzoek pleiten voor het niet heropenen van de scholen óf 
langer op zich laten wachten, dan blijven de scholen ook na 6 april dicht. 

- Schoolexamenonderdelen die op afstand afgenomen kunnen worden (bv. mondelingen en 
videopresentaties) vinden wél doorgang. Deze zullen zo veel mogelijk en in goed overleg met 
de leerlingen ingepland worden, en uiterlijk op woensdag 22 april afgesloten worden. 

- De deadline voor het afsluiten van de overige schoolexamenonderdelen (met uitzondering van 
de schriftelijke toetsen van toetsweek 3) is vrijdag 8 mei. Dit betreft alle opdrachten, 
(periode)schriften, werkstukken e.d. die nog door leerlingen ingeleverd moeten worden.  

- We streven ernaar om zowel toetsweek 3, als de inhaaltoetsen en de herkansingen te plannen na 
de meivakantie, volgens onderstaande planning. Daarbij zullen natuurlijk de richtlijnen van het 
RIVM nageleefd worden. 
 

Type schoolexamenonderdeel Data 

Schoolexamens die op afstand worden afgenomen (mondelingen, 
presentaties etc.) 

Maandag 30 maart tot en met 
woensdag 22 april 

Inhalen en herkansen van schriftelijke SE-onderdelen van vóór 
toetsweek 3 

Donderdag 7 en vrijdag 8 mei 

Toetsweek 3 voor alle schriftelijke schoolexamens  Maandag 11 mei tot en met 
vrijdag 15 mei 

Inhalen schriftelijke toetsen van toetsweek 3 Maandag 25 mei tot en met 
vrijdag 29 mei 

 
Centraal Praktisch Examen Het CPE voor de kunstvakken mavo maakt deel uit van het centrale 
examen en dus komen ook deze examenonderdelen te vervallen. 
Nogmaals: wij realiseren ons terdege dat deze maatregelen een enorme impact hebben op alle 
betrokkenen. We vragen veel van onze leerlingen, maar we denken met deze planning een zo goed 
mogelijke ondersteuning te hebben gerealiseerd binnen de gestelde kaders vanuit het ministerie van 
onderwijs. Beste leerlingen: wij wensen jullie heel veel succes de komende weken en hebben er alle 
vertrouwen in dat jullie deze bijzondere route naar het eindexamen succesvol zullen gaan afleggen! 
 
Met vriendelijke groet, 
Schoolleiding Karel de Grote College 


