
 

Geachte ouder(s)/verzorger(s), 
 
Nu de overheid heeft besloten i.v.m. het coronavirus de sluiting van scholen 
te verlengen t/m 28 april 2020 zullen alle nog resterende toetsen voor het 
schoolexamen online-digitaal worden afgenomen.  
 
Wat betekent dit voor de komende weken: 
 
× De leerlingen werken volgens lesrooster en krijgen online-lessen. 
× De leerlingen van de examenklassen krijgen deze week via hun leco te 

horen waar het PTA wordt aangepast en welke toetsen t.b.v. het school-
examen de komende periode nog worden gepland en afgenomen en op 
welke manier deze getoetst gaan worden. 

× Alle digitale toetsmomenten worden in het lesrooster ingepland. Leer-
lingen kunnen dit via WebUntis zien. 

× Bij mondelinge toetsen wordt de afspraak via de betreffende vakdocent 
met de leerling gemaakt. 

× De bedoeling is dat alle reguliere toetsen die nog moeten worden afge-
nomen voor het schoolexamen voor de meivakantie worden gepland en 
afgenomen. 

× Eventuele herkansingen en het inhalen van toetsen kunnen zowel voor 
als na de meivakantie gepland en afgenomen worden. 

× De leerlingen uit de voorexamenklassen (vmbo-3, havo-4 en vwo 4-5) 
krijgen voor de meivakantie te horen op welke wijze en wanneer we de 
nog te plannen PTA toetsen online gaan afnemen. 

 
De verwachting is dat de minister uiterlijk begin volgende week de slaag-
zakregeling en herkansingsregeling bekend zal maken. Zodra hier meer 
over bekend is, brengen we u vanzelfsprekend daarvan op de hoogte. 
 
We realiseren ons heel goed dat dit voor onze examenleerlingen een heel 
andere afsluiting van de middelbare schooltijd gaat worden dan was ver-
wacht. We zijn hard aan het nadenken hoe we het uitreiken van de di-
ploma’s aan onze leerlingen onder de gegeven omstandigheden op een 
goede, bij Stad & Esch passende manier, kunnen organiseren. 
 
Met vriendelijke groet,  
mede namens de Examencommissie, 
 
 
 
Peter de Visser, 
directeur-bestuurder. 
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