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Beste leerling(en), Geachte ouder(s)/verzorger(s), 

 
Op 31 maart 2020 heeft de minister van Onderwijs aangekondigd dat alle scholen in Nederland ten 
minste tot na de meivakantie 2020 dicht gaan. Op 21 april aanstaande zal er weer een 
persconferentie van de minister zijn, waarin wellicht wat meer duidelijkheid verschaft gaat worden over 
langere sluiting of (voorzichtige) heropening van de scholen. Uiteraard zullen we berichten hierover af 
moeten wachten. 
 
De huidige schoolsluiting betekent dat het momenteel niet mogelijk is om toetsen bij de derde jaars 
leerlingen af te nemen. De toetsen van het derde jaar zijn echter allemaal schoolexamens: toetsen die 
afgenomen móeten worden volgens ons Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) voordat de 
leerlingen volgend jaar de landelijke, centrale examens mogen maken. Dit PTA vindt u op onze site: 
https://ctstorkcollege.nl/leerlingen/ptas 
 
De komende tijd zullen wij ons PTA opnieuw moeten gaan bekijken en bepalen wat gewijzigd moet 
worden gezien de schoolsluiting. De wijzigingen zullen wij voorleggen aan de Medezeggenschapsraad 
(MR): een wijziging kan alleen doorgevoerd worden als ook de MR het er mee eens is. 
Daarna zal het nieuwe PTA op de site komen en bij de onderwijsinspectie worden ingeleverd. 
 
Mogelijke wijzigingen zijn: 

• Toetsen worden op een ander moment afgenomen, mogelijk pas volgend schooljaar. 

• Toetsen worden geschrapt of samengevoegd, bijvoorbeeld wanneer er dubbelingen zijn. 

• Toetsen krijgen een andere vorm, bijvoorbeeld op afstand, opdracht. 
 
Hierbij moeten wij er op blijven letten dat er gelijkheid is tussen de leerlingen voor wat betreft de 
afname-omstandigheden. Ook moet de toets nog altijd meten wat we wilden meten: de toetsvorm 
moet passen bij de lesstof. 
 
Om als school definitieve beslissingen te kunnen nemen over eventuele aanpassingen in de 
schoolexamens van het voorexamenjaar, zullen we dus de persconferentie van 21 april aanstaande 
moeten afwachten. Deze zal van grote invloed zijn op nadere besluiten. 
 
We vertrouwen erop u hiermee voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd. 
 

Met vriendelijke groet, 

 
Met vriendelijke groet, 
 
dhr. R. Dekker 
dhr. B. Hams 
dhr. P.M. ten Voorde 
teamleiders bovenbouw C.T. Stork College 
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