Zwolle, 18 maart 2020
Beste leerling, ouder(s)/verzorger(s),
Dinsdag 17 maart heeft minister Slob van Onderwijs bekendgemaakt dat leerlingen die in het
eindexamenjaar zitten de mogelijkheid krijgen om de schoolexamens af te ronden. Daarmee kunnen
zij deelnemen aan het centraal schriftelijk examen. Zo bieden we leerlingen de kans om voor de start
van een nieuwe opleiding een diploma te halen.
Wij hanteren de richtlijnen van de overheid en het RIVM. Dit betekent dat jullie naast deze brief nog
een brief gaan ontvangen over de wijze waarop school- en praktijkexamens afgerond kunnen worden.
De aangescherpte richtlijnen van het RIVM zijn hierbij leidend.
Wat betekent dit concreet?
- het uitgangspunt is dat alleen leerlingen die gezond zijn, deelnemen aan de examens op
school;
- de school zorgt ervoor dat leerlingen en medewerkers voldoende afstand hebben tijdens de
examens, conform de richtlijnen van het RIVM.
- uw zoon/dochter krijgt deze week een rooster met de afnamemomenten van de
schoolexamens, de centrale praktijk examens (cpe’s) en het centraal schriftelijk praktijk
examen (cspe);
- leerlingen die vanwege ziekte of om een andere reden niet aanwezig kunnen zijn, kunnen op
een later moment hun schoolexamen afronden. Mogelijk kunnen zij in tijdvak 2 of tijdvak 3
hun examen (cse) alsnog doen;
- leerlingen met een kwetsbare gezondheid kunnen meedoen met de schoolexamens. De
school zorgt voor een veilige omgeving tijdens de afname (neem hiervoor contact op met de
school);
- leerlingen die voorafgaand aan het centraal examen (cse) hun schoolexamens niet hebben
afgerond kunnen niet deelnemen aan het cse in het eerste tijdvak.
Wij gaan er voorlopig nog van uit dat het centraal schriftelijk examen doorgaat op de geplande data na
de meivakantie. Mocht het toch niet mogelijk zijn de centrale examens door te laten gaan, dan wordt
dat uiterlijk 6 april bekendgemaakt.
Vragen?
Kijk voor meer informatie over wat het coronavirus betekent voor het Meander College op
www.landstedegroep.nl/coronavirus of onze eigen website. Kijk ook op de website van de
rijksoverheid met veelgestelde vragen over examens.

Houd ook vooral uw eigen gezondheid, die van uw kind en die van de mensen om u heen goed in de
gaten.
Met vriendelijke groet,
Rebecca Baars-Soppe
Directeur a.i.

