
Beste leerlingen, beste ouders/verzorgers, 
 
Het zijn uitzonderlijke tijden. Nooit eerder stonden we voor zo’n bijzondere opgave als het gaat om 
examenwerk. Het Carolus Borromeus College zal er alles aan doen om, gezien de huidige 
omstandigheden, leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op het centraal schriftelijk examen.  
 
Gisteren aan het einde van de middag is door de minister een besluit genomen over het afmaken van 
onderdelen van het schoolexamen door leerlingen die dit jaar examen doen. Voor de leerlingen in 4 
mavo-plus, 5 havo en 6 vwo betekent dit dat we invulling willen gaan geven aan het afwerken van 
openstaande toetsen en het inhaalwerk van schoolexamenweek 2. 
 
Het aantal zaken dat nog moet worden afgerond door onze examenkandidaten valt mee.  
Desalniettemin doen we ook een beroep op onze leerlingen om, indien mogelijk, wel mee te werken 
aan de afwerking van openstaande schoolexamenonderdelen.  
In bijgaand overzicht is terug te lezen welke leerlingen naar school worden teruggeroepen voor: 

- inhaalwerk van schoolexamenonderdelen i.v.m. afwezigheid in de toetsweek; 
- het maken van een leestoets Engels in 4M of schrijfopdracht Engels voor 5H/6V; 
- het maken van het centraal praktisch examen (CPE) voor handvaardigheid/tekenen in 4M en 

6V; 
- het afnemen van mondelingen voor Engels (4M/5H/6V), Nederlands (5H/6V), Frans 4M, Duits 

4M; 
- het maken van een gecoördineerde toets grammatica Frans 4M; 
- het maken van een practicum scheikunde in 4M;  

 
We willen de leerlingen vragen het overzicht aandachtig door te nemen en te zorgen dat zij zich goed 
voorbereiden op de toetsen die gepland staan en op hen betrekking hebben. In de planning is 
rekening gehouden met een spreiding van de toetsen, zodat leerlingen voldoende tijd hebben om 
zich voor te bereiden, maar ook omdat we daardoor voorkomen dat er teveel leerlingen tegelijk op 
school aanwezig zijn.  
 
Zoals de minister heeft aangegeven, blijf onverkort van kracht dat we de richtlijnen van het RIVM in 
acht nemen. Dat betekent op de eerste plaats dat leerlingen en collega’s alleen naar school mogen 
komen als zij klachtenvrij zijn. Tevens nemen we de richtlijnen in acht die zijn opgesteld, zoals 
tenminste 1,5 meter afstand van elkaar in toetslokalen en maximaal 10 leerlingen in één lokaal.  
 
Indien leerlingen niet in staat zijn om toetsen in te komen halen of nog af te ronden 
schoolexamentoetsen te komen maken, bijvoorbeeld omdat zij ziek zijn of in thuisquarantaine zitten 
of omdat zij een kwetsbare gezondheid hebben, dan kan dat gevolgen hebben voor het centraal 
schriftelijk eindexamen. Mogelijk moeten we deze examenkandidaten op een later moment 
schoolexamenzaken af laten ronden. Het kan ook betekenen dat een kandidaat (bepaalde vakken 
van) het centraal schriftelijk examen in het tweede tijdvak of zelfs derde tijdvak maakt. Vooralsnog 
gaat het Ministerie van Onderwijs er vanuit dat alle centraal schriftelijke examens starten op 7 mei. 
We vragen ouders/verzorgers van leerlingen die niet in staat zijn om naar school te komen, contact 
op te nemen met de afdelingsleider van hun zoon/dochter.  
 
De herkansingen naar aanleiding van toetsweek 2 staan vooralsnog gepland op woensdag 8 april 
aanstaande. De prioriteit ligt nu bij het inhalen en afronden van schoolexamenwerk. De komende 
weken zal blijken of de herkansingen doorgang kunnen vinden op 8 april. Zodra we meer informatie 
hebben, informeren we u daarover.  
 
 



We hopen jullie/u voldoende te hebben geïnformeerd. Mochten er naar aanleiding van deze brief 
nog vragen zijn schroom dan niet om contact op te nemen met de betreffende afdelingsleider.   
 
Met vriendelijke groet, 
 
Ruud van de Westerlo 
Directeur  
 
 
 
 


