24 maart 2020

Beste eindexamenleerlingen, beste ouders/verzorgers
De minister heeft vandaag bekend gemaakt dat het centraal schriftelijk eindexamen van 2020 niet
doorgaat, en dat de resultaten bij het schoolexamen de basis vormen voor het behalen van het diploma.
We hebben tot begin juni de tijd gekregen om het schoolexamen op een goede manier af te ronden.
Daarbij is het de bedoeling dat we, waar dat kan, toetsen op afstand/digitaal afnemen. Toetsen die wel
op school plaats moeten vinden, organiseren we in kleinere groepen, waarbij we steeds goed afstand
van elkaar kunnen houden.
Het is ons streven het complete PTA, inclusief alle handelingsdelen, af te ronden; daar hebben we ook de
tijd voor gekregen. Door het complete PTA af te ronden, kunnen we de kwaliteit van het Heerenlandendiploma garanderen. De deadline voor het afronden van handelingsdelen die nog open/nog
onvoldoende staan is 3 april. Op die datum moet er bij alle handelingsdelen minimaal een V staan.
Morgen, woensdag 25 maart, zou de laatste proefwerkweek beginnen, maar die schorten we op. We
gaan een nieuwe planning maken, met een grotere spreiding van de toetsen over de dagen. We zijn van
plan op maandag 30 maart aan alle examenleerlingen de planning bekend te maken, maar we kunnen
nu vast aangeven dat:
 We op vrijdag 3 april de inhaaltoetsen plannen voor leerlingen die nog toetsen uit periode 1, 2 of
3 moeten maken. 3 april is dus ook de datum waarop alle handelingsdelen afgerond moeten zijn.
 We vanaf maandag 6 april de toetsen gaan afnemen die voor de proefwerkweek gepland
stonden. Dat doen we tot uiterlijk woensdag 6 mei.
 We van maandag 11 mei tot vrijdag 29 mei ruimte maken voor de inhaaltoetsen die dan nog
nodig zijn, en de herkansingen (zowel de herkansingen voor periode 3 als voor de
jaarherkansing).
Mochten er vragen zijn naar aanleiding van het bovenstaande, neem dan gerust contact op met school.
Op 30 maart kan iedereen een bericht in SOM verwachten met de planning vanaf 3 april.

Met vriendelijke groet,
A.J. van Staalduine
Directeur Het Heerenlanden

