
 

 

 

 
 
Update voor leerlingen, ouders en medewerkers Karel de Grote college i.v.m. de coronacrisis  
 

 
Nijmegen, 25 maart 2020 

Beste leerling, ouder en medewerker, 
 
Naar aanleiding van de laatste ontwikkelingen, waarover wij jullie op 24 maart al informeerden, 
vandaag deze update. Leerlingen en ouders van de examenklassen zijn vanmorgen al door ons op 
de hoogte gebracht van onze besluiten met betrekking tot een aangepaste planning voor hun 
schoolexamen. Besluiten die in goed overleg en met instemming van de teamleiders, de 
examencommissie en de medezeggenschapsraad zijn genomen. Voor de volledigheid nemen we 
deze ook mee in dit bericht. 
 
Besluiten over de schoolexamens voor de eindexamenleerlingen.  

- 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 de 
uitkomsten van lopende onderzoeken in opdracht van het RIVM. Mochten de resultaten 
van die onderzoeken pleiten voor het niet heropenen van de scholen, óf langer op zich 
laten wachten, dan blijven de scholen ook na 6 april dicht. 

- Schoolexamenonderdelen voor de examenleerlingen die op afstand afgenomen kunnen 
worden (bv. mondelingen en videopresentaties) vinden wél doorgang. Deze zullen zo veel 
mogelijk en in goed overleg met de betreffende 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 

 
  



Besluiten over reizen en andere (buiten)schoolse activiteiten 
Tijdens het dagelijkse overleg tussen schoolleiding, teamleiders en examencommissie hebben we 
de volgende besluiten genomen: 

- De geplande ouderavonden in de maand april gaan niet door. 
- De geplande reizen naar Berlijn, Parijs en Praag worden geannuleerd. Op dit moment 

gaan we er vanuit dat de reis naar Rome volgend schooljaar wel doorgaat. Wij brengen 
z.s.m. de financiële gevolgen van de annuleringen in beeld. Onze inzet is erop gericht om 
de financiële gevolgen voor de leerlingen en de ouders tot een minimum te beperken en 
(aan)betalingen terug te storten. Nadere informatie hierover volgt. 

 
Planning en uitvoering niet-examenklassen 
Zoals al eerder gecommuniceerd: toetsweek 3 gaat voor alle niet-eindexamenleerlingen niet door. 
Voor wat betreft de klassen die aan hun PTA’s (schoolexamens) begonnen zijn, streven we ernaar 
om wat er voor dit schooljaar op de planningen staat bij de verschillende vakken, zo goed 
mogelijk af te ronden. Dit betekent dat de toetsen aan het eind van het schooljaar over een 
grotere hoeveelheid leerstof zullen gaan. Om deze reden – én om ervoor te zorgen dat leerlingen 
maximaal 1 toets per dag hoeven te maken – plannen we aan het einde van het schooljaar een 
verlengde toetsweek: van 15 t/m 26 juni. 
 
Ziekmeldingen 
Ziekmeldingen van leerlingen door ouders worden tot nu toe bijgehouden conform de bestaande 
procedure. Ons verzoek is echter om vanaf heden uitsluitend nog ziekmeldingen door te geven 
wanneer een leerling niet kan deelnemen aan een schoolexamenonderdeel.  
 
Wij realiseren ons terdege dat we veel vragen van onze leerlingen, maar we denken binnen onze 
mogelijkheden én de gestelde kaders vanuit het ministerie van onderwijs een zo goed mogelijke 
ondersteuning te hebben gerealiseerd. Beste leerlingen: wij wensen jullie heel veel succes de 
komende weken en hebben er alle vertrouwen in dat jullie ook via deze bijzondere route blijven 
leren en ontwikkelen! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Schoolleiding Karel de Grote College 
 
 


