
 

Geachte ouder(s)/verzorger(s), 
 
De Examencommissie van Stad & Esch is vandaag via videoconferentie 
bijeengekomen om af te spreken hoe Stad & Esch omgaat met de 
ruimte die de minister scholen biedt om een andere inrichting te kiezen 
voor de afname van de laatste toetsen van het schoolexamen. Dit be-
treft alleen de leerlingen in het eindexamenjaar vmbo4, havo5 en vwo6.  
 
Voor leerlingen in de voorexamenjaren is er voldoende ruimte om in het 
komende schooljaar via een aanpassing van het PTA aan de schoolexa-
meneisen te voldoen. 
 
De vaksecties zijn op dit moment bezig te onderzoeken welke aanpas-
singen in het PTA van hun vak mogelijk/wenselijk zijn om binnen de 
richtlijnen ten behoeve van schoolexamens (de eindtermen) toetsen al-
ternatief te kunnen afnemen. U kunt daarbij bijv. denken aan: 
 
 Digitaal toetsen, een praktische opdracht in plaats van een schrifte-

lijke opdracht, mondeling (online) in plaats van schriftelijk e.d. 
 Een toets komt te vervallen. Dit is toegestaan als de examenstof al 

eerder is getoetst in het PTA of het wordt getoetst in het centraal 
eindexamen. Bij deze optie zal natuurlijk altijd het belang van de 
leerling in het oog worden gehouden. 

 De extra herkansingsmogelijkheden voor leerlingen uit het havo-plan 
blijven van kracht, wel bij voorkeur in een digitale vorm. 

 Daar waar het echt niet op een alternatieve manier lukt, zal een op-
lossing gevonden worden in de periode na 6 april. Schoolexamen-
toetsen kunnen tot de start van het eindexamen (7 mei 2020) wor-
den afgenomen. 

 
Vanaf vandaag tot uiterlijk 25 maart a.s. leveren onze vaksecties hun 
voorstellen in bij de Examencommissie, die de voorstellen direct beoor-
deelt. Zodra de Examencommissie de aanpassing heeft goedgekeurd, 
kan de alternatieve toetsing plaatsvinden. Na 25 maart ontvangt u nog 
een overzicht van de aangepaste toetsen van het schoolexamen. Bij alle 
aanpassingen zal het belang van de leerlingen prefereren. 
 
Wat vaststaat, is dat de school in ieder geval tot 6 april gesloten blijft 
en we alle lessen en vormen van toetsing online blijven verzorgen.  

Aan de ouder(s)/verzorger(s) van onze 
examenleerlingen vmbo, havo en vwo 

datum 
18 maart 2020 
 
betreft 
schoolexamen 
 
behandeld door 
P.A. de Visser 
 
kenmerk 
O1920244 
 
bijlagen 
- 



 

pagina 2/2 Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met mevrouw 
Van Koningsveld, directeur Onderwijs & Personeel 
(dvankoningsveld@stadenesch.nl). 
 
 
Met vriendelijke groet,  
mede namens de Examencommissie, 
 
 
 
 
Peter de Visser, 
directeur-bestuurder. 
 
 


