Asten/ Someren, 24 maart 2020
Onderwerp: Centraal Examen en schoolexamen (PTA)

Beste ouders en leerlingen,
Vandaag heeft minister Slob bekend gemaakt dat de centrale schoolexamens dit jaar niet
door gaan. Scholen beslissen op basis van de schoolexamens (PTA) of een leerling geslaagd
is of niet. Ook krijgen scholen langer de tijd om het schoolexamen goed en veilig te
organiseren. In deze brief lichten we toe wat dit betekent voor onze eindexamenleerlingen.
Centraal Eindexamen en schoolexamen
Het Centraal Eindexamen gaat dit jaar niet door. De schoolexamens (PTA) gaan wél door.
Dit gebeurt indien mogelijk op afstand. We hebben tot 6 juni de tijd om de schoolexamens
af te ronden. We onderzoeken op dit moment de concrete invulling en planning hiervan. U
ontvangt hierover later deze week bericht. Het PTA moet volledig zijn afgerond voor het
verkrijgen van een diploma. De behaalde cijfers voor het schoolexamen bepalen of een
leerling slaagt of zakt. De school beslist hierover op basis van de nog door het ministerie te
communiceren slaag- en zakregeling. Ook de herkansingsregeling wordt op een later
tijdstip door het ministerie bekend gemaakt. Dat geldt ook voor de mogelijkheid om in
beroep te gaan tegen de uitslag.
Afmelden bij ziekte
Neem geen onnodig risico bij ziekte of symptomen. U meldt uw kind dan af volgens de
normale procedure. Voor Someren betekent dit dat u een mailtje stuurt naar dhr.
g.d.vrij@varendonck.nl,. Voor Asten betekent dit dat u uw kind ‘s ochtends voor 8.30 uur
afmeldt bij dhr. F. van de Kerkhof (0493-672672). Wij zoeken later naar een alternatief om
het schoolexamen in te halen.
Specifiek voor locatie Someren:
CSPE gaat niet door
Het CSPE stond gepland vanaf 6 april, zojuist is door minister Slob bekend gemaakt dat dit
niet doorgaat. Dit heeft betrekking op de profielen D&P, BWI en PIE van het VMBO. Uw
zoon/ dochter doet dus geen centraal praktijkexamen voor het gekozen profiel.

De geplande PTA-toetsen op 25-26 maart (inhaal BKM4) en 27 maart (herkansen BK4) gaan
gewoon door. In de week van 30 maart staan klassikale toetsen voor MAVO4 gepland. Het
gaat hier om de vakken Maatschappijkunde, practicum Scheikunde en Economie op
respectievelijk maandag, dinsdag en woensdag. Meer informatie volgt.
Uiteraard nemen we daarbij alle richtlijnen van het RIVM in acht. Dit betekent het
volgende:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

We nemen PTA-toetsen af in kleine groepen in een grote ruimte (de aula op
Kanaalstraat 14), daarmee borgen we ruimschoots de 1,5 meter.
De school is enkel voor de betreffende leerlingen open; we nemen 15 minuten
inlooptijd voordat de toets start.
Leerlingen van de Basisberoepsgerichte leerweg en MAVO komen het gebouw
binnen vanaf de hoofdingang van Kanaalstraat 14.
Leerlingen van de Kaderberoepsgerichte leerweg komen het gebouw binnen vanaf
het schoolplein van Kanaalstraat 14.
Leerlingen wachten buiten op gepaste afstand, op gemarkeerde plekken.
Leerlingen komen 1 voor 1 binnen.
Leerlingen laten tassen, telefoons en andere zaken die niet nodig zijn voor het
maken van de toets, achter bij entree van de aula (neem zo min mogelijk mee).
Leerlingen zien op welke plek ze moeten zitten. De plek wordt voor en na gebruik
gereinigd.
Benadruk dat uw kind de instructies opvolgt van personeel en niet in discussie gaat.
We hebben het beste voor met iedereen.

We begrijpen dat dit een onzekere tijd is met de begrijpelijke zorg voor uw zoon of dochter.
Deze zorg delen wij en we doen er alles aan om ervoor te zorgen dat uw kind met de juiste
begeleiding de schoolexamens af kan ronden.
Met vriendelijke groeten,
Irma van Nieuwenhuijsen, rector
Robert Weijmans, voorzitter examencommissie

