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Beste leerlingen en ouders/verzorgers,
Vanavond heeft het kabinet aangekondigd dat er nieuwe, vergaande maatregelen genomen zijn in de strijd
tegen de verspreiding van het coronavirus. Er mogen geen samenscholingen meer zijn voor groepen groter
dan 3 personen. Dit maakt het bijzonder lastig om nog schoolexamens te organiseren.
Wij betreuren het dan ook zeer dat er geen standpunt ingenomen is over het onderwijs. Alle maatregelen
zijn erop gericht om zo min mogelijk mensen met elkaar in contact te brengen, maar de schoolexamens
gaan door. Dit is in onze ogen een onverantwoord risico. Leerlingen moeten nu kiezen tussen hun eigen
gezondheid en hun examen.
Morgen is er een spoedoverleg met de minister over de eindexamens. Daarna wordt een besluit genomen
door het ministerie van OCW. Wij hebben gemeend dit besluit niet te willen afwachten en hebben daarom
vanavond zelf, in overleg met de directeuren van onze VO‐scholen, besloten om de schoolexamens tot
nader order, in ieder geval deze week, geen doorgang te laten hebben. Er zijn aanwijzingen dat door de
minister van onderwijs besloten zal worden de examens niet door te laten gaan. Wij willen niet dat onze
leerlingen komen om een toets in het kader van het schoolexamen te komen maken om vervolgens mogelijk
te horen dat de examens niet doorgaan. Dan zijn ze voor niks aan een hoger risico op besmetting
blootgesteld.
Mocht morgen door de minister anders besloten worden en de eindexamens toch doorgaan, dan worden de
toetsen opnieuw ingepland en krijgen leerlingen tijd om zich opnieuw voor te bereiden.

Wij begrijpen dat we jullie en u met dit besluit op een heel laat tijdstip overvallen. Dat spijt ons. Elke leerling
heeft hard gewerkt om zich voor te bereiden in de lastige situatie waarin we op dit moment verkeren. De
voorbereiding is al niet ideaal geweest met de weinige contacttijd die nu mogelijk is met leraren. Toch
rekenen we op jullie en uw begrip voor dit besluit.

Met vriendelijke groet,

Mw. J. Everts – van Driel
College van Bestuur

