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Geachte heer/mevrouw, beste leerlingen, 
 
 
Zoals jullie mogelijk al hebben gehoord via de media mogen scholen weer schoolexamens op school 
afnemen bij de examenkandidaten. Schoolexamens zijn alle proefwerken, toetsen en opdrachten die 
de leerlingen tijdens het jaar maken. Deze staan vermeld in het Programma van Toetsing en Afsluiting 
(PTA – zie onze site: https://ctstorkcollege.nl/leerlingen/ptas). Al deze schoolexamens moeten zijn 
gemaakt voordat de leerlingen de landelijke examens mogen maken. 
 
Van de Minister van Onderwijs hebben de scholen nu toestemming gekregen om, ondanks de 
schoolsluiting vanwege het coronavirus, weer schoolexamens af te nemen én om het PTA waar nodig 
te wijzigen. Voor dat laatste is ook instemming van de Medezeggenschapsraad (MR) van de school 
nodig. 
 
Samenvatting van genomen besluiten: 
 

• De toetsweek voor de leerlingen uit leerjaar 4 start maandag 23 maart. 
• Per dag wordt maximaal 1 toets afgenomen. 
• Uiterlijk donderdag 19 maart om 16.00 uur wordt het toetsrooster op Zermelo gepubliceerd. 
• Mondelingen en inhaaltoetsen worden in de week van 30 maart afgenomen, de planning 

hiervoor volgt z.s.m. 
• De beroepsgerichte keuzevakken worden waar noodzakelijk met vervangende opdrachten 

afgesloten. 
• Blijf thuis bij ziekte of ziekteverschijnselen. Houd je hierbij aan de richtlijnen van het RIVM. 
• Meld uw zoon/dochter ziek als hij/zij niet op school kan zijn vanwege ziekte of de richtlijnen 

van het RIVM. 
• De schoolleiding behoudt zich het recht voor om leerlingen met ziekteverschijnselen de 

toegang tot de toets te ontzeggen. 
• Houd 1,5 m afstand van elkaar. Dit geldt overal en zorgt er voor dat we de verspreiding van 

het virus afremmen: dat beschermt de ouderen en mensen van alle leeftijden met een zwakke 
gezondheid. Neem je verantwoordelijkheid hierin serieus! 

• Wanneer een leerling tijdens de komende toetsweek een toets mist, zal deze voor het 
centraal examen ingehaald moeten worden anders kan de leerling niet deelnemen aan het 
centraal examen. 
 

  

https://ctstorkcollege.nl/leerlingen/ptas


 

Toelichting op bovenstaande punten: 
 
Het RIVM heeft een aantal richtlijnen opgesteld waar wij ons bij de schoolexamens aan moeten 
houden om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Dat zijn: 

• Alle betrokken leerlingen en medewerkers moeten klachtenvrij zijn 
Dit betekent dus dat als de leerling ziek is óf verkouden is, keelpijn heeft, … hij/zij 
thuis moet blijven. Er komt dan later alsnog een gelegenheid om het schoolexamen te 
maken. 
Meld uw zoon/dochter in dat geval wél ziek: anders is hij/zij ongeoorloofd afwezig bij 
een schoolexamen en kunnen er maatregelen conform het examenreglement volgen. 

• Maximaal in het schoolgebouw: 100 personen 
• Minimaal afstand houden: 1,5 meter 
• Dit is van groot belang en geldt niet alleen op school, maar overal op dit moment. 

Houd je hier aan!! Als leerlingen zich hier niet aan houden, worden de scholen alsnog 
weer gesloten en kunnen zij geen examen doen. 

• Overig: leerlingen verblijven zo kort mogelijk op school 
Zorg dus dat je niet lang van tevoren op school aankomt en ga meteen na de toets 
weer naar huis. 

 
 
Met dit alles in gedachten gaan wij de schoolexamens op de volgende manieren afhandelen: 
 
 
Week van 23 t/m 27 maart: theorietoetsen avo-vakken 
In deze week maken de leerlingen alsnog de meeste toetsen die eigenlijk in deze (toets)week 
gemaakt zouden worden. Het gaat dan alleen om de algemeen vormende vakken (avo-vakken). 
Voor de profielvakken en beroepsgerichte keuzevakken geldt een andere regeling (zie hieronder). 
Het rooster voor de toetsweek zal in Zermelo staan. 
Per lokaal zullen er maximaal 9 leerlingen aanwezig zijn en per toetsmoment zullen er maximaal 9 
groepen op school zijn. 
Daarnaast zullen alleen de lesuren 1, 3, 5, 7, 9 gebruikt gaan worden: daardoor spreiden we de 
aanwezigheid van de leerlingen op school en daarmee vermindert het besmettingsgevaar. 
We hopen op ieders begrip hiervoor. 
 
Week van 30 maart t/m 3 april: mondelingen en inhaaltoetsen 
In deze week leggen de leerlingen hun mondelinge toetsen af, als dat nog niet gebeurd is. De 
vakdocent maakt hiervoor een rooster. De leerlingen komen hiervoor op school. Mocht de leerling (of 
docent) niet op school mogen of kunnen komen vanwege ziekte of de corona-maatregelen dan wordt 
het mondeling via een videoverbinding afgenomen (bv. Skype, Teams, Zoom). 
In deze week halen de leerlingen die nog toetsen missen deze in. Hiervoor wordt een afspraak met de 
leerling gemaakt. 
 
Beroepsgerichte Keuzevakken: vervangende opdrachten 
Leerlingen die hun beroepsgerichte keuzevak(ken) nog niet hebben afgerond moeten dit alsnog doen. 
Zij horen van hun vakdocent of zij dit met de gewone opdrachten thuis kunnen doen of dat zij een 
vervangende opdracht krijgen. Zij hoeven in elk geval niet meer op school te komen om een toets voor 
één van deze vakken te maken. 
Mocht een leerling schoolmateriaal nodig hebben voor een opdracht dan kan hij/zij deze ophalen 
nadat hij/zij hiervoor een afspraak heeft gemaakt met de vakdocent. 
 
Profielvakken (BWI, DP, EO, PIE, ZW): alleen nog inhaaltoetsen 



 

Voor enkele profielvakken stonden in de toetsweek ook nog toetsen gepland. Deze laten wij geheel 
vervallen. Dat betekent dat wij het PTA aanpassen en hebben hiervoor toestemming gekregen van de 
MR. 
 
Een aantal leerlingen moet nog een toets voor het profielvak inhalen: dat is dan een toets die niet in 
de toetsweek gepland was, maar eerder. 
Als alle inhaaltoetsen gemaakt zijn, mogen, door deze maatregelen, alle leerlingen het praktijkexamen 
maken. 
 
Praktijkexamens van de profielvakken: hopelijk per 6 april 
Zoals hierboven uitgelegd hopen wij dat (vrijwel) alle leerlingen binnen twee weken al hun cijfers voor 
het profielvak hebben en daardoor hun praktijkexamen mogen afleggen. 
Er wordt op dit moment gewerkt aan de planning van de praktijkexamens: ook deze moeten voldoen 
aan de richtlijnen van het RIVM. Zodra het schema klaar is, wordt dit naar de leerlingen 
gecommuniceerd. Houd er rekening mee dat dit, net als oorspronkelijk gepland, plaats vindt van 6 
april tot en met 21 april. 
 
 
 
Het is een zeer bijzondere en ook onzekere tijd. Niemand weet precies hoe de komende 
examenperiode gaat verlopen. Als school willen wij er echter alles aan doen om jullie examen te laten 
doen en te zien slagen. We nemen aan dat dat ook voor jullie geldt en we gaan dus uit van jullie 
medewerking en wensen jullie heel veel succes bij de schoolexamens van de komende twee weken! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
Rik Dekker 
Benno Hams 
Patrick ten Voorde 
Teamleiders bovenbouw C.T. Stork College 


