
 

 

 

 

 

Onderwerp 

Onderwijs en toetsing op afstand, examens (2) 

 

 

 

Zwolle, 8 april 2020 

 

 

 

 

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

 

 

‘Terug naar normaal is een zaak van heel lange adem,’ zei premier Mark Rutte gisteren in zijn 

persconferentie over de aanpak van de coronacrisis. Voor scholen, die werken in een vaste cyclus 

van september tot juli, is dat geen eenvoudige boodschap. Maar wel een realistische. In deze 

corona-update geven wij een overzicht van de laatste stand van zaken. 

 

Maar dat doen we pas nadat wij jou en u hebben bedankt. Onderwijs is een zeer sociaal en 

dynamisch bedrijf. Uitleggen, overhoren, een compliment geven, iets moois maken – alles draait 

om ontmoeting en communicatie. En dat gaat nu eenmaal lastiger op afstand. Maar we zien dat 

praktisch iedereen online is, netjes zijn werk inlevert en geduldig reageert als iets een keer niet 

helemaal goed loopt. Klasse! En ouders, bedankt voor alle hulp, tips en complimentjes.  

 

 

 

1 Afronding schoolexamen mavo 4, havo 5 en atheneum 6 

 

Vanmiddag heeft de minister van OCW de nieuwe slaag-zakregeling bekendgemaakt. Zoals 

verwacht, tellen alleen de compensatieregels mee (als je eindigt met twee vijven en/of een vier 

heb je compensatie nodig om gemiddeld op een 6 uit te komen) en de kernvakregel (max. één 5 

voor Nederlands, Engels en wiskunde). Daarnaast komt er een extra herkansingsmogelijkheid, de 

‘resultaatverbeteringstoets’. De landelijke examenuitslag is op 4 juni.  

 

De hele regeling is gepubliceerd als ‘servicedocument versie 2’ en te vinden op https://www.vo-

raad.nl/nieuws/ocw-publiceert-slaag-zakregeling.  

 

Wij hebben met de vaksecties en de (interne) medezeggenschap gesproken over de afronding van 

het schoolexamen in mavo 4, havo 5 en atheneum 6. Een definitief besluit hierover volgt 

woensdag 15 april. De uitkomst is een mix van drie ingrediënten. 

  

https://www.vo-raad.nl/nieuws/ocw-publiceert-slaag-zakregeling
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 Wij hebben voor alle examenvakken met de vaksecties bekeken welke toetsen minimaal 

noodzakelijk zijn om aan alle eindtermen voor dat vak te voldoen. Dat betekent dat een 

deel van de toetsen uit periode 3 en toetsweek 3 zeer waarschijnlijk komt te vervallen. 

Welke toetsen dat zijn, hoor je na ons overleg met de medezeggenschapsraad op 15 april. 

 Een aantal toetsen zal in gewijzigde vorm worden afgenomen. Dat kunnen zijn: een 

individuele mondelinge toets op afstand, een digitale toets (bv. met Google Forms), een 

essaytoets (schrijf een artikel op basis van je lesboek en andere informatie) of een 

praktische opdracht. 

 Een aantal toetsen kan alleen in schriftelijke vorm worden afgenomen. Er zijn dan twee 

mogelijkheden. (1) Kandidaten mogen na de meivakantie op school toetsen maken, 

uiteraard volgens de richtlijnen van het RIVM. (2) Deze toetsen worden op afstand 

afgenomen met technische hulpmiddelen (bv. deeltoetsen met tijdslot). 

 
 

2 Schoolexamen havo 4, atheneum 5 

 

De stuurgroep heeft besloten dat toetsweek 3 vervalt. Er zijn simpelweg te weinig lesweken over 

om nog twee toetsweken te organiseren. Dat betekent dat de stof van periode 3 en 4 sámen 

wordt getoetst in toetsweek 4. Wij hebben docenten gevraagd na te denken over een 

lesprogramma voor periode 4 met als ingrediënten:  

 

 herhalen en checken of iedereen ‘bij’ is 

 extra uitleg en ondersteuning waar nodig 

 nieuwe, hoogst noodzakelijke stof behandelen 

 oefenen voor de toetsweek 

 

 

3 Alle klassen: hoe gaat het met mijn overgang naar het volgende jaar? 

 

Natuurlijk willen wij niet dat ook maar één leerling de dupe is van de coronacrisis. Als je het leren 

en presteren in het begin nog niet zo onder de knie had en een paar onvoldoendes had in 

februari, mag dat je niet definitief ‘de kop kosten’.  

 

Wij denken daarom na over de overgangsregels. Wij hebben daar ideeën over, maar die willen 

we eerst goed doorspreken met mentoren, vakdocenten en decanen. Ga ervan uit dat er in juni 

zeker weer cijfers komen. Het is dus belangrijk dat je in de tussentijd goed bij blijft. Voor je uit 

schuiven en inhalen is er dit jaar niet bij. De beoordelingen Goed – Voldoende – Onvoldoende – 

Niet gemaakt, die je nu in Magister krijgt, geven jou en je ouders een beeld van hoe je bezig 

bent. We denken voor de meivakantie duidelijk te hebben hoe de tijdelijke overgangsregels eruit 

gaan zien.  

  



 

 

4  Lyceo Lenteschool 

 

Lyceo kan de lenteschool ook op afstand organiseren en doet dat al met de normale 

huiswerkbegeleiding. OCW bekijkt op dit moment welke scholen ook zo’n digitale lenteschool 

willen, welke scholen kiezen voor een zomerschool en welke er helemaal van afzien. Daarna 

verdeelt het ministerie de subsidies.  

 

Wij verwachten dat we volgende week weten of we de subsidie toegekend krijgen en komen dan 

met een uitnodiging voor een intake van geplaatste leerlingen. 

 

 

5  Les op afstand 

 

 Nu er een rooster van 3 (soms 4) lesuren per dag is, hopen wij dat je een prettige 

regelmaat hebt. Niet alles loopt nog perfect. Wanneer huiswerk niet zoals afgesproken bij 

de les in Magister staat, wanneer een studieplanner ontbreekt, of wanneer de online les 

niet zo goed verloopt – aarzel niet, neem gerust contact op met je mentor. Wij hebben 

jullie signalen nodig om het onderwijs op afstand te verbeteren. 

 Let op: je krijgt een mentor of leerlingcoördinator aan de telefoon als je niet online in de 

les komt. Je ouders kunnen jouw digitale verzuim zien in Magister. Neem daar geen loopje 

mee. 

 

 

7 Heeft u een vraag? 

 

 De helpdesk blijft bereikbaar voor vragen over MS Teams. Heeft u een vraag of werkt iets 

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

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

speciale pagina www.landstedegroep.nl/coronavirus  

 

 

8 Wauw! 

 

Dat je ook thuis tot fantastische resultaten kan komen, bewezen havo 3- en 4-leerlingen bij 

tekenen. Behalve het thema ‘corona’ hebben zij zich beziggehouden met modeltekenen en 

plasticiteit (hoe geef ik 3D en diepte weer op een plat papier). Je bent een cultuurprofielschool of 

niet en we zijn trots op dit werk! 

 

Veel sterkte gewenst! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Rebecca Baars 

Ronald Doornekamp 

Harrold Hamberg 

Gerard Kuper 

http://www.landstedegroep.nl/coronavirus


 

 

 
 

 

 
 

  
 

  
  

 


