Aan:

leerlingen van de examenklassen en hun ouders/verzorgers
en docenten van de examenklassen

Beste mensen,
Ongetwijfeld zal het nieuws jullie hebben bereikt dat de minister van onderwijs een
aantal beslissingen heeft genomen over de examens. In deze brief informeren we jullie
daar nader over en geven tevens aan wat dit betekent voor de situatie op de RSG.
De hoofdpunten:
1.

Er komt geen centraal examen.
Dat betekent dat niet alleen de landelijke examens die in mei zouden worden afgenomen
komen te vervallen, maar dat ook het CSPE op het VMBO direct stopt. Ook de geplande
oefensessies komen daarmee te vervallen. Voor het VWO telt dat het CPE voor de leerlingen
die tekenen of handvaardigheid hebben geen vervolg en afronding krijgt.

2.

De leerlingen kunnen hun diploma krijgen op basis van de resultaten van het schoolexamen.
(SE). De scholen krijgen de ruimte om het schoolexamen goed en veilig te organiseren en af
te sluiten. Er wordt gekeken de toetsen daar waar mogelijk op afstand af te nemen.
Het PTA blijft onverminderd van kracht.
De toetsen voor het PTA moeten dus worden gedaan, maar de scholen krijgen tevens de
ruimte tot een langere spreiding te komen. Begin juni moet het PTA zijn afgerond. Daarna is
er ruimte voor herkansing(en) en/of beroep.
De toetsen voor het PTA worden op de RSG in elk geval opgeschort tot 6 april a.s. Alleen
mondelinge toetsen kunnen intussen wel – via de digitale weg – worden afgenomen.
Hiertoe zijn al afspraken gemaakt.
Er is dus volgende week geen toetsweek.
Op 6 april zal het tijdpad van afronding voor alle afdelingen gereed zijn (inclusief het
inhaaltraject dat diverse leerlingen nog open hebben staan).

3.

Er komt nog een nadere ministeriële uitwerking van de wijze waarop de herkansing wordt
geregeld en hoe de slaag- zaknormering er uit komt te zien.

4.

Aanmelding vervolgonderwijs
Voor het hbo en het wo is de aanmelddatum verschoven van 1 mei tot 1 juni. Voor het mbo
is de deadline verplaatst van 1 april naar 1 mei.
De decanen zullen jullie zo nodig voorzien van een nadere toelichting.

We wachten de uitwerking van de maatregel af en we bereiden het traject tot begin juni
voor. En uiteraard houden we iedereen op de hoogte.
Vriendelijke groeten,
namens de examencommissie RSG,

Frits Bus
teamleider VWO bovenbouw
en secretaris van het eindexamen

