
 

 

Zwolle, dinsdag 24 maart 2020 
 
 
Aan:   Examenleerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s) 
 
Betreft:  Maatregelen rond examens VO 
 

 

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

 

Dinsdag 24 maart heeft minister Slob in aanvulling op de aangescherpte maatregelen besloten dat de centrale 

eindexamens voor het voortgezet onderwijs (VO) dit jaar niet doorgaan. Dit geldt ook voor de centraal schriftelijk 

en praktische examens in het vmbo. 

 

Een besluit dat veel impact heeft, maar dat gezien de huidige omstandigheden nodig is; leerlingen kunnen zich 

niet meer goed voorbereiden. Met de aanvullende maatregelen wil de overheid dat de leerlingen een diploma 

krijgen op basis van de resultaten van het schoolexamen. Zo kunnen leerlingen zonder vertraging doorstromen 

naar het vervolgonderwijs. 

 

Wat betekent dit voor de examenleerling? 

 

Centrale eindexamens vervallen, schoolexamens tot 6 april on hold 

 De centrale eindexamens op onze school gaan niet door. Het is nog niet geheel duidelijk wat dit 

betekent voor het Centraal Praktisch Eindexamen tekenen. 

 Tot en met 6 april gaan schoolexamens niet door. 

 Scholen hebben de ruimte gekregen om tot begin juni de examens af te nemen. 

 We schuiven de schoolexamens door, omdat we het goed en veilig willen organiseren. Dat kost tijd. 

Voor ons staan de kwaliteit van het onderwijs en de veiligheid van onze leerlingen en medewerkers 

steeds voorop. Hiervoor vragen wij uw begrip. 

 In uitzonderlijke gevallen kan tot en met 6 april een examen (op afstand) afgenomen worden. In dat 

geval wordt uw kind daar apart over geïnformeerd. 

 Begin april wordt u geïnformeerd over hoe de schoolexamens alsnog plaatsvinden. 

 

Slagen en herkansen 

 Omdat de eindexamens vervallen, beslist de school op basis van alle schoolexamens of uw kind 

geslaagd is of niet. Daarbij worden dus ook de resultaten van de eerder dit schooljaar gemaakte 

schoolexamens meegenomen. 

 De schoolexamens tellen normaal gesproken voor de helft mee voor het eindexamen. Nu de 

eindexamenresultaten niet meer meetellen, komt er zo spoedig mogelijk een nieuwe zak-/slaagregeling 

om te bepalen of een leerling een diploma krijgt.  

 Wanneer een leerling wel/niet geslaagd is en een diploma krijgt, is nog niet bekend.  

 Is een leerling niet geslaagd? Dan zijn er herkansingen (vanaf begin juni). Hoeveel herkansingen een 

leerling krijgt, is nu nog niet duidelijk.  

 

Zodra wij meer weten, informeren we u hierover. 
  



Begeleiding en hulp 

 We gaan door met het geven van onderwijs op afstand, op de manier zoals we dat nu doen. Elke 

leerling kan dus alle docenten online bereiken, zodat hij of zij zich goed kan voorbereiden op de 

schoolexamens. 

 Ook de mentor houdt regelmatig contact met de leerlingen. 

 In Magister kan een leerling opdrachten, planning en resultaten nog steeds terugvinden. Voor het 

volgen van online-lessen blijven de leerlingen Microsoft Teams (MS Teams) gebruiken. Op de website 

www.landstedegroep.nl/coronavirus is meer informatie te vinden over onderwijs op afstand.  

 De helpdesk blijft bereikbaar voor vragen over MS Teams. Heb jij/heeft u een vraag of werkt iets niet 

goed? Bel de helpdesk: 088-850 80 94. 

 Lukt leren niet meer goed door ziekte of gezondheidsklachten? S.v.p. ziekmelden bij de mentor. 

 

Aanmelddata vervolgonderwijs uitgesteld 

 Om leerlingen meer ruimte te geven een vervolgopleiding te kiezen, zijn de aanmelddata voor het mbo, 

hbo en wo uitgesteld. 

o Aanmelden voor het mbo kan tot 1 mei (was 1 april) 

o Aanmelden voor het hbo en wo kan dat tot 1 juni (was 1 mei) 

 Vmbo- en mbo-scholen werken samen aan een zo goed mogelijke overgang voor de aankomende 

studenten met studiekeuze- en loopbaanactiviteiten. 

 Leerlingen in het hoger onderwijs kunnen als voorbereiding op de vervolgopleiding meedoen aan 

matchingsactiviteiten en voorbereidingsprogramma’s, mits dit binnen de richtlijnen van het RIVM 

mogelijk is. 

 

Schoolgebouw niet meer toegankelijk 

Vanaf 25 maart is het schoolgebouw niet meer toegankelijk voor leerlingen. 

 

Vragen?  

Kijk voor meer informatie over wat het coronavirus betekent voor onze scholen op de speciale pagina 

www.landstedegroep.nl/coronavirus  

 

Tot slot 

We gaan een lastige tijd tegemoet. We doen ons uiterste best om elke leerling toch het onderwijs en de 

begeleiding te geven die hij/zij verdient. We begrijpen dat er nog veel onduidelijk is, maar zodra wij meer weten, 

informeren wij iedereen weer. Houd de eigen gezondheid en die van de mensen in de omgeving goed in de 

gaten! 

 

Met vriendelijke groet,  

 

mede namens het College van Bestuur van de Landstede Groep en de schoolleiding van het Meander College, 

 

 

Rebecca Baars-Soppe, directeur a.i. 
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