
 

 

Den Haag, 18 maart 2020 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s) en eindexamenkandidaten, 
 
Zoals gisteren aangekondigd volgt hierbij de informatie over pta’s, schoolexamens en 
centrale examens. Door de richtlijnen vanuit het ministerie hebben wij een aantal zaken 
aangepast. De informatie verstrekken we op data-niveau. De inhoudelijke planningen worden 
gemaakt en worden naar leerlingen verzonden via de mentor, vakdocent of 
examensecretariaat. 
 
Voor alle data geldt dat wij pta’s, schoolexamens en centrale examens afnemen volgens de 
nu geldende RIVM normen.  
 
De data zijn inmiddels aangepast en kunt u ook terugzien in onze jaarplanner. Voor nu een 
overzicht van de belangrijkste data en een korte uitleg. 
 

• 2 en 3 april: reparatie pta’s - Deze dagen zijn voor leerlingen die nog toetsen 
hebben ‘openstaan’ uit vorige periodes. De mentor zal met de leerling communiceren 
welke toetsen dat zijn. De tijdstippen volgen later in een mail naar de leerlingen. 

• 8 t/m 14 april: toetsweek P7- Dit zijn de laatste pta toetsen die nog door alle 
leerlingen moeten worden gemaakt voor het centraal examen. Door de nieuwe 
richtlijnen hebben we afgesproken dat alle tussenliggende pta toetsen in deze 
periode worden geannuleerd en dat alleen in de toetsweek van P7 afrondende 
toetsen worden gemaakt. De vakdocent laat aan de leerlingen weten wat te ze 
moeten voorbereiden.  

• 14 t/m 16 april: meesterproef HBR en MVI - blijft ongewijzigd. 
Er zit met toetsweek 7 een overlap op 14 april. Dat komt doordat niet beide profielen 
alle dagen nodig hebben. De exacte indeling van de meesterproef ontvangen de 
leerlingen van de vakdocent. 

• 17 april t/m 15 mei: examentraining. Deze periode hebben we verlengd ivm de 
huidige crisis.  

• 6 mei eindigt de examentraining voor GTL ivm de afname van de landelijk 
vastgestelde examens.  

• 18 mei t/m 29 mei: digitale afname centraal examen voor basis en kader. Deze 
afname wordt gehouden in kleine groepen. De exacte indeling en data ontvangen de 
leerlingen van het examensecretariaat. 

• De data centraal schriftelijk examen  4 GTL blijven ongewijzigd in de jaaragenda 
staan en deze zijn landelijk vastgesteld, omdat deze examens schriftelijk worden 
afgenomen. 

 



 

 

Leerlingen die ziekteverschijnselen vertonen, in quarantaine zitten of Corona hebben en niet 
kunnen deelnemen, doen hun eerste examen dan in het 2e tijdvak. De start van het 2e 
tijdvak is 14 juni. 
De herexamens van leerlingen die voor de eerste keer deelnemen in het 2e tijdvak worden 
de eerste week van september gehouden op François Vatel. Belangrijk is dat u contact zoekt 
met de mentor als leerlingen niet mee kunnen doen met het 1e tijdvak zodat wij maatwerk 
kunnen bieden aan de leerlingen die examen gaan doen in tijdvak 2. Het is wettelijk niet 
toegestaan een deel van de examenvakken te doen in tijdvak 1 en het restant in tijdvak 2. 
 
Als school maken wij plannen met de gegevens die op dit moment beschikbaar zijn. Indien er 
wijzigingen zijn wat betreft de regelgeving die van invloed zijn op bovenstaande data, dan 
laten wij dit z.s.m. weten. 
 

Met vriendelijke groet, 
 

Remco Hulsbergen 
Marco van Wijngaarden 
directie François Vatel 
 

 

 


