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Bladel, 8 april 2020  
 
 
Onderwerp: vervolg schoolexamens 
 
 
 
Beste eindexamenkandidaat, 
 
 
Zoals beloofd informeren wij je weer over het vervolg van de schoolexamens. We vinden het 
ontzettend fijn dat de mondelinge schoolexamens voor de talen zijn doorgegaan. We hebben 
begrepen dat het met de meesten van jullie goed is gegaan: goede voorbereiding, goede 
focus en naar we hopen ook dito resultaten! Knap dat jullie je in deze nare en onvoorziene 
eindexamenperiode toch goed weten te herpakken. 
 
In deze brief een update over een aantal examenzaken. Lees deze brief dus goed en 
aandachtig. Laat hem ook aan je ouders lezen! 
 
 
Inhalen reeds afgenomen schoolexamens 
Voor het paasweekend zijn de mondelinge schoolexamens voor de talen op havo en vwo 
afgenomen. Daarnaast is wiskunde schriftelijk afgenomen op havo en economie en wiskunde 
C op vwo. Elf havisten hebben wiskunde gemist, op het vwo was niemand afwezig bij de 
schriftelijke werken. Leerlingen die één of meerdere schoolexamens in deze periode hebben 
gemist, halen dat volgende week al in. Wij willen daar niet mee wachten tot half mei; het 
is juist goed als leerlingen een aantal grote vakken hebben afgerond en al weten hoe ze er 
voor staan. 
 
Dinsdag 14 april:  mondelingen Engels 
Woensdag 15 april: mondelingen Duits (ochtend), Frans (middag) 
Donderdag 16 april: mondelingen Nederlands 
Vrijdag 17 april:  wiskunde A, B  
 
De cijfers voor de mondelingen staan uiterlijk vrijdag 17 april in SOM. Wiskunde zo snel 
mogelijk. De cijfers van de al afgenomen mondelingen staan vrijdag 10 april na 15.00 uur in 
SOM. 
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Tijdpad schoolexamenperiode  
wo 06-05 t/m vr 15-05:    schoolexamens (zie bijlage) 
ma-ochtend 18-05 uiterlijk 10.00 uur:  cijfers zichtbaar in SOM 
ma 18-05, di 19-05, wo 20-05:  inzage schoolexamens (rooster volgt) 
      inhaalwerken (rooster volgt), cijfers z.s.m. in SOM 
wo 20-05 uiterlijk 15.00 uur:  opgeven herkansingen 
ma 25-05:     inzage inhaalwerken  
di 26-05 t/m vr 29-05:   herkansingen (rooster volgt) 
do-ochtend 04-06:   uitslag bepaling (o.v.b.) 
 
Wijzigingen in het PTA 
Voor twee vakken hebben we het PTA aangepast. Dit is goedgekeurd door de 
medezeggenschapsraad.  
havo 5 biologie:  het aangekondigde practicum vervalt. Het was onmogelijk om de RIVM-
   maatregelen te waarborgen bij dit examenonderdeel. Het Expo van 
   biologie dekt de inhoud van dit domein. 
vwo 6 filosofie: het schriftelijk werk wordt vervangen door een mondeling examen.  

Collega, de heer Bogaers, instrueert de leerlingen over de exacte  
planning. 

 
 
RIVM-maatregelen/afspraken 
Ook deze keer wijzen we je op de volgende afspraken. 

 Het schoolexamen is een officieel examen. 

 Wees ruim op tijd op school om drukte bij de kluisjes te beperken. 

 Jassen, petjes, tassen en horloges of andere informatiedragers  in je kluis 

opbergen. Alleen die zaken die voor het examen meegenomen mogen worden, 

mogen de examenzaal/037 in. (Eventueel spullen voor een vak waarvoor je na 

afloop wilt leren.)  

 Loop direct door naar de examenzaal/037. Uiterlijk 10 minuten vóór aanvang 

aanwezig in de examenzaal/037. 

 Neem altijd de juiste rekenmachine mee naar het schoolexamen; de grafische 

rekenmachine is niet altijd toegestaan. 

 Iedereen blijft altijd tot het eind in de examenzaal/037. 

 Iedereen blijft altijd tot het eind in de examenzaal/037. 

 Je bent zelf verantwoordelijk voor het inleveren van het complete gemaakte werk. 

Tip: nummer je antwoordbladen. 

 Houd 1,5 meter afstand van elkaar; óók buiten het schoolgebouw en bij de kluisjes. 

 Afwezigheid door ziekte of andere omstandigheden tijdig melden per mail aan je 

teamleider. 

    
Onverkort blijft van kracht dat alle aanwezigen op school volledig klachtenvrij zijn. Dat 
geldt voor collega’s, maar ook voor leerlingen. Geen enkele leerling moet uit angst om geen 
diploma te kunnen behalen, zich gedwongen voelen om bij klachten toch naar school te 
komen!  
 
 
Herkansingsregeling 
Wij zijn voornemens om de huidige herkansingsregeling éénmalig voor dit schooljaar aan te 
passen. We wachten op dit moment op de toegezegde herkansingsregeling vanuit het 
Ministerie. Op het moment dat we hierover meer weten, informeren we zo snel als mogelijk. 
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Gala en diploma-uitreiking 
Zoals het er zich naar uit laat zien, zullen ook de komende maanden de RIVM-maatregelen 
van kracht blijven. Dat heeft ons doen besluiten om in ieder geval het eindexamen gala te 
cancelen. We vinden het heel treurig dat we deze beslissing hebben moeten nemen. Wij zijn 
zoekende naar een manier waarop wij toch op enig moment op een feestelijke manier deze 
nare eindexamenperiode samen met jullie kunnen vieren. 
Ook is het ongewis of we de diploma-uitreiking op de ons vertrouwde manier kunnen 
organiseren. Achter de schermen zijn we aan het nadenken over verschillende scenario’s.  
 
Tot slot 
Uiteraard hopen we dat we je met deze organisatie helpen om het eindexamenjaar goed en 
veilig af te sluiten. We willen iedereen voldoende kansen bieden om succesvol de 
eindexamens af te ronden. Gebruik de komende weken goed om je voor te bereiden. Plan 
zorgvuldig, richt je op jezelf en probeer nog even goed te focussen op het schoolse leven. 
Natuurlijk blijft het ook belangrijk om tijd voor ontspanning te vinden en even ongedwongen 
en hopelijk zorgeloos in het ‘nu’ te staan. 
 
 
Houd moed, geef niet op en ga ervoor! 
 
Heel, héél veel succes wensen wij je toe. 
 
 
Een hartelijke groet, 
namens de teamleiders en alle docenten, 
 

 
 
Marjolijn Cuppers, 
Directeur havo-vwo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlage: rooster se-periode 3 
 
 
 
 
 
 



 
   

4 

 

ROOSTER SE-PERIODE 3 / 5 HAVO en 6 VWO    

      

5 havo      
6 vwo      

      

      

    woensdag 6 mei     
Extra 
tijd 

tijdstip Tijds. vak lln. lok. lok 37 

09:00-10:40 100 Engels 5h1-5h3 42 zaal 8  2+5 

09:00-10:40 100 Engels 5h2-5h4 44 zaal 9 1 

            

09.00-10.40 100 wiskunde D 6 zaal 9 1 

11.15-12.55 100 Engels J 22 zaal 9 1 

11.15-12.55 100 Engels I  20+11 zaal 8 2 

11.15-13.15  120 Engels IB 11 zaal 8   

           

           

  
  

donderdag 7 mei     
Extra 
tijd 

tijdstip Tijds. vak lln. lok. lok 37 

09.00-09.50 50 mijleer 5h1-5h3 40 zaal 8 2+4 

09.00-09.50 50 mijleer 5h2-5h4 42 zaal 9 1 

10.15-11.05 50 bsm 16 zaal 8  2 

            

10.15-11.55 100 scheikunde 26 zaal 9 3 

09.30-12.00 mondeling filosofie 5 volgt   

           

           

  
  

vrijdag 8 mei     
Extra 
tijd 

tijdstip Tijds. vak lln. lok. lok 37 

09.00-10.40 100 biologie 29 zaal 8 5 

            

09.00-11.30 150 gtc 3 zaal 9   

12.00-13.40 100 natuurkunde 23 zaal 9 3 
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maandag 11 mei     
Extra 
tijd 

tijdstip Tijds. vak lln. lok. lok 37 

09.00-10.40 100 natuurkunde 11 zaal 8  5 

09.00-10.40 100 geschiedenis D 23 zaal 8 1 

09.00-10.40 100 geschiedenis C-E 39 zaal 9   

            

11.15-12.55  100 geschiedenis 31 zaal 9 1 

           

           

  
  

dinsdag 12 mei     
Extra 
tijd 

tijdstip Tijds. vak lln. lok. lok 37 

11.15-12.55 100 aardrijkskunde 46 zaal 8 4 

11.15-12.55 100 wiskunde D 4 zaal 8   

            

09.00-10.40 100 wiskunde A 24 zaal 8    

09.00-10.40 100 wiskunde B 29 zaal 9 3 

           

           

  
  

woensdag 13 mei     
Extra 
tijd 

tijdstip Tijds. vak lln. lok. lok 37 

09.00-10.40 100 Economie 50 zaal 8 3 

            

09.00-09.50 50 Frans 29 zaal 9   

10.30-13.00 150 ltc 13 zaal 9   

           

          

  
  

donderdag 14 mei     
Extra 
tijd 

tijdstip Tijds. vak lln. lok. lok 37 

09.00-10.40  100 bedrijfseconomie 20 zaal 8 3 

11.15-12.05 50 kumu kunst algemeen 11 zaal 8 1 

            

09.00-10.40 100 M&O 20 zaal 9 1 

11.15-12.55 100 biologie 22 zaal 9 2 
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vrijdag 15 mei     
Extra 
tijd 

tijdstip Tijds. vak lln. lok. lok 37 

09.00-10.40 100 scheikunde 25 zaal 8 7 

            

09.00-10.40 100 aardrijkskunde 35 zaal 9 1 
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