Middelburg, 24 maart 2020
Beste leerlingen en ouders en/of verzorgers,
Zojuist heeft minister Slob duidelijkheid gegeven met betrekking tot de centrale eindexamens.
De centrale eindexamens zullen voor dit schooljaar worden afgelast. Dit is een uniek besluit dat sinds
de oorlog niet is voorgekomen. Dat betekent vooral iets voor onze leerlingen die juist dit jaar eindexamen
doen.
Het is voor jullie en jullie ouders belangrijk te melden dat ook zonder een centraal eindexamen iedereen dit
jaar een volwaardig diploma voortgezet onderwijs kan behalen. Deze diploma’s geven net als alle andere
jaren toegang tot het vervolgonderwijs. Daar verandert dus niets in. De aanmelding voor dit vervolgonderwijs
is 1 maand opgeschoven. Dat betekent voor MBO aanmelden voor 1 mei en voor het hoger onderwijs
aanmelden voor 1 juni.
De diploma’s worden dit jaar uitgereikt op basis van de resultaten van de schoolexamens. De
schoolexamens gaan dus wel door. Echter, er komt meer tijd om de schoolexamens en het inhaalwerk af te
nemen. Die kunnen worden afgenomen tot begin juni. Ook hoeven niet alle examens op school te worden
afgenomen. Er kunnen ook afspraken gemaakt worden om sommige schoolexamens digitaal af te nemen.
Leerlingen die op basis van de resultaten van het schoolexamen gezakt zijn, krijgen de mogelijkheid van een
herkansing, net zoals dat gebruikelijk is bij het centraal examen. Hoe dat wordt georganiseerd, wordt later
bekend gemaakt.
Let op: dit zijn dus niet de gewone herkansingen die je al hebt voor het schoolexamen. Die herkansingen
worden voor begin juni afgerond.
De geplande mondelinge schoolexamens gaan de komende dagen gewoon door. Echter, alle
mondelinge examens zullen digitaal worden afgenomen. Je doet dus thuis achter de computer/iPad je
mondelinge examen. Als je daar iets voor moet voorbereiden krijg je hierover nog informatie van jouw
docent.
CSW schort met ingang van vandaag alle andere schoolexamens op tot maandag 6 april. We zijn van
mening dat het goed is in ieder geval tot 6 april samen gehoor te geven aan de oproep van de regering om
zoveel mogelijk thuis te blijven en contacten te vermijden. Als school zullen we die tijd in ieder geval
gebruiken om te bespreken welke schoolexamens we op school zullen afnemen op een manier die volgens
het RIVM veilig is en welke schoolexamens zullen worden omgevormd om digitaal te kunnen worden
afgenomen. We zullen jullie daar uiterlijk 1 april over berichten, zodat je voldoende tijd hebt om je voor te
bereiden.
Vanaf 6 april tot begin juni worden de schoolexamens ingeroosterd. Dat geldt ook voor alle
inhaalwerken en de gewone herkansingen schoolexamen.
Het CSPE (Centraal Schriftelijk en Praktijk Examen) voor de leerlingen van CSW Toorop Talent
College komt ook te vervallen. Jullie krijgen nog nader bericht over de herkansingsmogelijkheden.
Over het CPE (Centraal Praktisch Examen) voor de mavoleerlingen wordt nog nagedacht. Dat geldt
ook voor de afsluiting D&P voor de mavoleerlingen.
We zijn blij dat er nu voorlopig voor langere tijd duidelijkheid is gekomen. We realiseren ons tegelijkertijd dat
dit voor jullie en jullie ouders heel ingrijpend is. We vertrouwen erop dat jij de voorbereiding voor het
schoolexamen serieus neemt en wensen jou daarbij veel succes.
Uiteraard staan de docenten hun leerlingen bij in deze bijzondere tijden. Als u als ouder een vraag voor een
docent heeft, vragen we u eerst via de mail contact op te nemen. De docent zal daarna een afspraak met u
maken.
Namens de directie,

F.C. van der Knaap

