Aan de leerlingen van De Goudse Waarden en hun ouders/verzorgers
Dinsdag 24 maart 2020

Beste leerling, geachte mevrouw, meneer,
Gisteren zijn er nieuwe maatregelen aangekondigd vanuit de ministerraad om Coronabesmetting te voorkomen. Deze gaven echter onvoldoende duidelijkheid voor het
onderwijs en daarom heeft minister Slob vandaag specifieke maatregelen voor de
eindexamens op scholen gegeven. Deze houden het volgende in:
•

De Centrale Examens voor vmbo, havo en vwo gaan dit jaar niet door.

•

De Schoolexamens wel. De resultaten van de Schoolexamens bepalen of
leerlingen hun diploma krijgen. Hiervoor komt een speciale slaag-zak-regeling.

•

Deze regeling levert een volwaardig diploma op.

•

Schoolexamens moeten zoveel mogelijk ‘op afstand’ plaatsvinden. Waar dat niet
mogelijk is, kunnen deze uitgesteld worden tot een later moment voor 6 juni
2020.

•

Daarna komt er nog een herkansingsregeling.

Dit betekent dat wij per direct op onze scholen de volgende maatregelen nemen:
1. Wij stoppen voorlopig alle geplande schriftelijke schoolexamens. Ook de
praktijklessen op het vmbo worden per direct beëindigd. Wij gaan hiervoor een
nieuwe planning maken, waarbij we rekening houden met de richtlijnen vanuit het
ministerie. Dit kan betekenen dat de schoolexamens op andere wijze of pas na 6 april
plaatsvinden. De nieuwe planning communiceren de scholen eind deze week met u.
2. Mondelinge schoolexamens gaan door op afstand. Hiervoor komen richtlijnen om de
kwaliteit te waarborgen. De leerlingen voor wie dit geldt worden hierover
geïnformeerd.
3. Het practicum Scheikunde van klas vwo 6 van donderdag 26/3 gaat door. Voor dit
practicum nemen we de gezondheidsrichtlijnen in acht.
4. Wij gaan door met ons onderwijs-op-afstand, ook voor de examenleerlingen. De
examenleerlingen worden nu niet meer voorbereid op het Centraal Examen, maar op
de nog af te ronden Schoolexamens.

Wij realiseren ons heel goed dat deze tijd voor alle examenleerlingen beslist geen
gemakkelijke tijd is; onzekerheid rondom het Corona-virus en wisselende berichten over
de examens en school maken dit niet beter. Wij vinden dit ook heel vervelend en gaan
ons best doen om alle examenleerlingen desondanks zo goed mogelijk te begeleiden
richting hun diploma.
Met vriendelijke groet,
Namens alle collega’s van De Goudse Waarden.
Peter van Dijk, voorzitter CvB

