
 

 

Hengelo, 26 maart 2020 

 

Beste leerlingen 5Havo en 6Vwo en ouder(s)/verzorger(s), 

 

Hier een kleine update van onze kant. Helaas hebben we op lang niet alle vragen een bevredigend 

antwoord, maar we willen graag een begin maken. Afgelopen dinsdag heeft Arie Slob (minister van 

Onderwijs) aangegeven dat de centrale eindexamen gecanceld zijn. 

Dit betekent dat er uitsluitend gekeken wordt naar de resultaten van de schoolexamens. 

De minister heeft aangekondigd dat er een nieuwe slaag-/zakregeling komt hiervoor, deze is 

momenteel nog niet bekend. 

Ook heeft Arie Slob toegezegd dat er meer ruimte komt binnen het PTA (programma, toetsing en 

afsluiting). Hiervoor zal een kader vanuit het ministerie van OC&W komen. Deze kaders hebben we 

momenteel nog niet ontvangen. 

Wat weten we wel: 

 Door het afschaffen van het centraal eindexamen is het resultaat van de schoolexamens 

leidend geworden. 

 Een grote groep leerlingen moet nog diverse schoolexamenonderdelen afronden.  

Dit kunnen praktische opdrachten zijn, handelingsdelen of inhaaltentamens.  

Denk o.a. ook aan het onderdeel LOB dat door veel leerlingen nog niet is afgerond.  

 In de komende twee weken zullen we inhaaltentamens inplannen voor afname. 

Het gaat hierbij zowel om de inhaaltentamens P3 (tentamenweek), als nog een klein restant 

tentamens uit P1 en P2. Houdt magister in de gaten!  

Uiterlijk morgen (vrijdag 27 maart) zullen de afspraken voor komende week erin staan en 

uiterlijk vrijdag 3 april, voor de week erna (6-10 april). 

 
Afname inhaaltentamens 
We hebben voor afname van deze inhaaltentamens volgende richtlijnen ingesteld: 
- bij afname zijn er nooit meer dan zes leerlingen in het lokaal  
(deze zitten in twee rijen van drie aan de zijkanten van het lokaal) 
- er worden niet meer dan twee groepen tegelijkertijd, de tentamens beginnen gefaseerd waardoor 
geen grote groepen leerlingen gelijktijdig in het gebouw zijn. 
- zo gauw de leerling het tentamen heeft afgerond kan hij/zij direct het lokaal en daarmee het pand, 
individueel, verlaten. 
 

 De herkansingsmogelijkheid P3, zoals gebruikelijk na een periode, blijft staan.  

We weten de nieuwe datum van deze herkansing nog niet. 

 Arie Slob heeft daarnaast ook een herkansing toegezegd buiten het huidige PTA. Om het 
verschil duidelijk te houden, hebben we dit omgedoopt tot de ‘Arie Slob herkansing’. 
We weten nog niet wat hier de inhoud / randvoorwaarden van gaat zijn, maar dit is een 
herkansingsmogelijkheid buiten onze eigen herkansing. 
 

 Aanmeldingsdatum vervolgstudie. De aanmelddata voor de vervolgopleidingen zijn ook 
gewijzigd. De aanmeldingsdeadline voor het hbo- of wo-bacheloropleiding is verplaatst van 1 



mei naar 1 juni. Daarnaast is er een aangepaste deadline voor de uitslag van de 
selectieprocedures opleidingen numerus fixus. Dit is nu uiterlijk 15 juni (was 15 april).  
Ons advies: raadpleeg altijd ook de website van de gekozen vervolgopleiding. 
 

De collegelessen en begeleidingsuren voor onze eindexamenleerlingen 

Een steeds groter deel van onze eindexamenkandidaten zal in de komende weken vakken afronden.  

Omdat we de leerlingen niet meer hoeven voor te bereiden op het centraal eindexamen willen we 

deze lessen met name inzetten voor de leerlingen die nog achterstand hebben of specifieke vragen 

(kan ook vervolgopleiding te maken hebben of anderszins).  

Dit betekent dat we vanaf a.s. maandag de lessen facultatief maken en een groter beroep doen op de 

eigen verantwoordelijkheid. We verwachten WEL de aanwezigheid van leerlingen die het betreffende 

vak nog niet hebben afgerond. Graag vragen we om je als leerling bewust te zijn van het feit dat wij 

als vakdocenten ook een band met jou hebben opgebouwd en dat dit virtuele afscheid ook voor ons 

erg vreemd is en dat het goed is om daar wat oog voor te hebben en te houden. 

Natuurlijk mogen de leerlingen de lessen blijven volgen, ook met het oog op herkansing van een 

bepaald vak en straks de ‘Arie Slob herkansing’ kan dit verstandig en zeer wenselijk zijn. 

 
Vragen die we momenteel hebben gesteld voor specifieke leerlingen / vakclusters: 

 Een aantal leerlingen in onze bovenbouw doet voor één of meerdere vakken een gespreid of 

vervroegd examen. Het is momenteel nog onduidelijk of hier nog extra aanvullingen voor 

komen. De vraag hierover is neergelegd door ons bij het examenloket. Wanneer we meer 

weten zullen we de betreffende leerlingen hierover informeren. 

 CPE tekenen (vwo) CSPE tekenen (havo) voor het eindexamenvak tehatex (tekenen). Het is 

momenteel onduidelijk of we dit onderdeel op een alternatieve wijze mogen laten meetellen 

binnen het PTA. De vraag hierover is neergelegd door ons bij het examenloket. Wanneer we 

meer weten zullen we de betreffende leerlingen hierover informeren. 

 Het Monticoncert, bij het eindexamenvak Muziek. Op 1 en 2 april hadden we het 

Monticoncert op de agenda staan, deze is natuurlijk komen te vervallen.  

Momenteel zijn we in de afrondende fase op welke manier we dit cijfer tot stand gaan 

brengen. We verwachten in de loop van komende week hierover de leerlingen en 

ouders/verzorgers hierover te informeren. 

ZOOM-meeting Q&A (vragenuur) 

Morgen, vrijdag 27 maart, zullen wij beiden een zoom-meeting houden om de leerling die dit fijn 

vinden even te zien/spreken en wellicht ook wat vragen te beantwoorden. Gökhan Iyigünler zal 

5HAVO hiervoor uitnodigen via de magistermail en Marieke Klein Gunnewiek 6VWO.  

Magister mail 
Wij blijven als communicatiemiddel zoveel mogelijk de mail (voor leerlingen magistermail) gebruiken. 
Blijf deze goed in de gaten houden, ook wanneer je de schoolexamenonderdelen grotendeels hebt 
afgerond. 
 
We begrijpen goed dat we nu nog geen antwoord hebben gegeven op vragen die er wellicht zijn.  
Tot zover, met vriendelijke groet, 

Gokhan Iyigunler en Marieke Klein Gunnewiek 

Afdelingsleiders Havo en Vwo 


