
 

 

Betreft Schoolexamens 

Breda  20 maart 2020 

 

Beste leerlingen, 

 

De afgelopen weken hebben voor ons bol gestaan van allerlei veranderingen en last-

minute aanpassingen en dat geldt zeker ook voor jullie. Wij realiseren ons dit. Het feit 

dat als eerste het bericht kwam dat de scholen tot 6 april dicht zouden gaan en enkele 

dagen later het bericht dat de schoolexamens toch doorgaan, is de voornaamste 

oorzaak hiervan. Het is goed om te weten dat het niet onze keuze is geweest om deze 

beslissing te nemen, maar dat dit een beslissing is van de minister van onderwijs. Als 

school hebben wij dit uit te voeren en dit proberen we op een zo goed mogelijke 

manier te doen. En dit doen we vooral om ervoor te zorgen dat ieder van jullie de kans 

krijgt om het schoolexamen voor de start van het eerste tijdvak af te ronden, zodat 

iedereen de mogelijkheid krijgt om op 7 mei met het centraal examen te beginnen.  

Bij dit bericht tref je de volgende verdere bijlagen aan: 

 Rooster voor de toetsweek (maandag 30 maart t/m vrijdag 3 april); 

 Instructie over afname schoolexamens (met daarin verwerkt de RIVM-richtlijnen); 

 Een overzicht van belangrijke data tot aan de start van het centraal examen. 

De verdere informatie omtrent het schoolexamen hebben we weer in enkele veel 

gestelde vragen gezet. 

Wanneer starten de mondelingen voor de examenklassen? 

De mondelingen kunnen vanaf aanstaande maandag (23 maart) starten. Leerlingen die 

mondelingen hebben, hoeven op dat moment uiteraard niet de les volgens rooster te 

volgen. De docent neemt contact met je op over de planning van deze mondelingen. 

Wanneer zijn de practica voor vakken als natuur- en scheikunde? 

Havo 5 scheikunde: Woensdag 25 maart, in drie groepen: 

     08.30u-11.00u; 11.30u-14.00u; 14.30u-17.00u  

Mavo 4 NASK 1: Vrijdag 27 maart 13.00u-14.30u  

VWO 6 scheikunde :  Vrijdag 27 maart, in twee groepen:  

     08.30u – 11.00u en 11.30u-14.00u 

De data van de practica vind je terug in het rooster van de toetsweek. De indeling per 

groep ontvang je van je eigen docent. 

Aan de leerlingen van de examenklassen Campus 

H5 en V6 en M4 (Markenhage), 

 

 



 

 

Wat gebeurt er met de praktijkexamens voor vakken als muziek en tekenen. 

Je eigen docent neemt contact met je op over de opzet van de praktijkexamens. Dit 

geldt voor de volgende vakken: 

 BSM Havo 5 

 Muziek Mavo 4, Havo 5, Vwo 6 

 Drama Havo 5, Vwo 6 

 CPE tekenen / handvaardigheid Mavo 4 (zie ook hieronder) 

In verband met de afwezigheid van de heer Rovers zal mevrouw De Looper de verdere 

voorbereiding van de muziekexamens voor haar rekening nemen. 

 

Op de volgende momenten wordt het CPE tekenen / handvaardigheid Mavo 4 

afgenomen. Leerlingen dienen hiervoor op school aanwezig te zijn. Uiteraard alleen als 

je geen klachten hebt (verkoudheid of koorts). Mocht je afwezig zijn, meld je dan op 

de officiële manier af (zie het examenreglement). 

vrijdag 13 maart 1e + 2e uur  

donderdag 19 maart  7e + 8e uur  

vrijdag 20 maart 1e + 2e uur  

vrijdag 27 maart 1e + 2e uur  

donderdag 2 april 7e + 8e uur  

donderdag 9 april 7e + 8e uur  

vrijdag 10 april 1e + 2e uur  

donderdag 16 april 7e + 8e uur  

vrijdag 17 april 1e + 2e uur  

 

Ik hoop jullie hiermee voor het moment voldoende te hebben geïnformeerd en wens 

jullie ontzettend veel succes toe met de voorbereiding van de aanstaande 

schoolexamens. 

 

Hartelijke groet, 

namens de gehele Campus schoolleiding 

Caroline Klein 

Rector 


