
Beste leerling, 

 

De resultaten van het schoolexamen zullen bepalend zijn voor het verkrijgen van een volwaardig vmbo-
diploma. Het PTA is daarin leidend en je zal daarom alle in het PTA beschreven activiteiten volledig en correct 
afgerond moeten hebben. Dit vraagt om een zorgvuldige afronding van het schoolexamen. Via dit schrijven 
willen wij jou daar nader informeren.  

 

Inhaaltoetsen: 

 

In de week vanaf maandag 30 maart is een inhaalplanning gemaakt voor leerlingen die nog toetsen moeten 
inhalen (leerlingen van OL4 en OP4 hebben een eigen inhaalregeling afgesproken met de afdeling). Om toets 
eerlijk op eenzelfde wijze af te ronden als met je jaargenoten, zullen we deze inhaaltoetsen op school moeten 
afnemen. Dit doen we in kleine groepjes en we houden daarbij de richtlijnen van het RIVM aan. Je ontvang 
daartoe hierbij een rooster. Wanneer je gegronde redenen hebt waarom je de toets niet kan maken, moet je 
op tijd afgemeld worden via de receptie van de school. 

 

Afronding PTA-activiteiten: 

 

Vanaf maandag 30 maart kunnen er weer toetsen afgenomen worden voor het schoolexamen. Dit zal in 
principe op afstand, veelal via de digitale weg, gaan gebeuren. Verschillende PTA-activiteiten zullen dus op een 
andere wijze worden afgenomen dan beschreven maar de inhoud en diepgang blijven daarin wel van 
toepassing! 

 

Communicatie over de wijze van toetsing en de datum van afname zal via de ELO verlopen. De kernteams 
zullen zelf zorg dragen voor een goede planning. De vakdocent is de eindverantwoordelijke voor de afname en 
afhandeling van de toets. Wanneer er omstandigheden zijn waardoor je de toets niet volgens afspraak kunt 
maken of afhandelen, moet je dit overleggen met de betreffende vakdocent.  

 

Het schoolexamen gaat dus op aangepaste wijze gewoon door. De planning op de ELO is dan ook zeker niet 
vrijblijvend! Denk erom: aangenomen werkzaamheden elders is géén geldig argument voor het niet nakomen 
van de geplande PTA-verplichtingen. 
Houd de ELO dus goed in de gaten! Het is van groot belang dat het PTA op tijd en goed afgehandeld wordt 
omdat slagen anders niet mogelijk is! Ons streven is om het schoolexamen voor de aanvang van de 
meivakantie op 23 april zo goed als afgerond te krijgen. We kunnen de weken na de meivakantie dan nog 
gebruiken voor de nodige afrondende werkzaamheden waaronder het aanbieden van de herkansingen.  

 

Wij zijn nog in afwachting van concrete data van de overheid over de definitieve afronding van het 
schoolexamen en de mogelijkheid om de einduitslag definitief bekend te maken. Zodra wij daar duidelijkheid in 
hebben, zal je dat van ons horen.  

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

J.F. Hooikammer, examensecretaris 

Mw. M. Zwarts, examensecretariaat 

 

 

 

 


