
 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s) en eindexamenkandidaten, 
 
Met deze brief informeren we jullie hoe François Vatel invulling geeft aan de nieuwe 
richtlijnen die dinsdag 24 maart vanuit het ministerie zijn afgekondigd. 
 
Met het vervallen van de centraal examens is er ruimte ontstaan om het schoolexamen op 
een ordentelijke manier af te ronden. Daarbij geldt wel een waarschuwing! Zolang wij de 
nieuwe ‘zak slaagregeling’ niet weten is het onduidelijk wie er slaagt of niet. Dat maakt dat 
iedere examenleerling zich terdege moet blijven voorbereiden op de afsluitende toetsen  
van P7. Dit is immers nog de enige mogelijkheid om het eindcijfer te beïnvloeden.  
 
Verder heeft de minister duidelijk gemaakt dat er verschillen zijn tussen de Corona richtlijnen 
van het RIVM als het gaat om school en andere sectoren. Wij willen echter dat onze 
leerlingen en personeel geen risico lopen. Daarom hebben wij besloten dat alle examen 
activiteiten van de vierdejaars leerlingen voor de rest van dit schooljaar op afstand gebeuren. 
 

 

Nieuwe data: 
7 en 8 mei     Inhalen van alle PTA toetsen tot en met P6. Deze toetsen 

worden vervangen door praktische opdrachten of opdrachten 
die digitaal kunnen worden gedaan / ingeleverd zodat deze op 
afstand door de leerlingen kunnen worden gemaakt. 
De leerlingen die iets in te halen hebben, worden hiervan door 
de mentor op de hoogte gebracht. Ook de te leren inhoud 
wordt dan door de mentor doorgegeven.  

 
11 t/m 15 mei   Toetsweek P7, echter op afstand.  

We wijken niet af van onze eerder gestelde procedure dat alle 
niet afgenomen toetsen in P7 worden vervangen door één 
afsluitende opdracht/toets. Deze opdracht/toets wordt op 
afstand afgenomen. De benodigde voorbereiding daarop 
krijgen de leerlingen via de vakdocenten.  
Op vrijdag 27 maart sturen wij de eindexamenleerlingen een 
overzicht van het aangepaste PTA. 

 
18 t/m 28 mei   Meesterproef, wordt vervangen door een praktische opdracht  

die in deze periode moet worden voldaan. De opdracht krijgen 
jullie opgestuurd door je vakdocent inclusief de instructie hoe je 
dit moet gaan maken. 

 
 
 
 
 
 



 

 

Voor de vakdocenten betekent dit dat alle toetsen moeten worden vervangen en aangepast. 
Verder moeten er instructies worden geschreven onder welke omstandigheden en hoe je de 
verschillende opdrachten/toetsen moet gaan maken. De vakdocent zal de leerlingen 
volgende week  informeren wat er precies moet worden gedaan.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Marco van Wijngaarden 
Remco Hulsbergen 
Directie François Vatel 
 


