
 

 

Betreft Centraal examen 

Breda  24 maart 2020 

 

Beste leerlingen van de examenklassen, 

Een historische dag vandaag. De dag dat het besluit is genomen dat het centraal 

examen 2020 niet door zal gaan en dat het schoolexamen bepalend gaat worden voor 

de uiteindelijke uitslag van je examenjaar. Een beslissing die aan de ene kant 

duidelijkheid geeft en ook een beslissing die weer de nodige vragen oproept. Zo is er 

nu nog niet bekend wat de uiteindelijke slaag-/zakregeling gaat worden en welke 

herkansingsmogelijkheden er nog geboden gaan worden. Over deze zaken verwachten 

we in de loop van deze week helderheid te krijgen van de minister. Zodra er meer 

bekend is, ontvang je hierover bericht van ons. 

Op basis van bovenstaande hebben we in ieder geval voor nu de volgende beslissingen  

genomen: 

 De SE-toetsen en PTA-toetsen, die voor de periode vanaf heden tot aan 6 april 

stonden gepland, komen te vervallen. Uitgezonderd de mondelingen. 

 Mondelingen die vanaf heden tot aan 6 april stonden gepland, gaan gewoon door 

en vinden zoveel mogelijk op afstand plaats. 

 Practica die vanaf heden tot aan 6 april stonden gepland, komen te vervallen. 

 Praktijkexamens die vanaf heden tot aan 6 april stonden gepland, komen te 

vervallen. 

 Alle nog af te nemen SE-onderdelen (toetsen en practica) zullen in de periode van 6 

t/m 17 april worden ingepland. We bekijken de mogelijkheden om toetsen online af 

te nemen of andere vormen te bedenken waarop de eindtermen kunnen worden 

afgetoetst.  

 Uiterlijk vrijdag 27 maart ontvang je van ons de nieuwe planning van deze SE-

periode/PTA-toetsen. 

 De periode van 4 t/m 29 mei zal gebruikt worden voor het inplannen van 

inhaalmomenten en herkansingen. 

Zoals gemeld, verwachten we de komende dagen meer duidelijkheid te krijgen over de 

verdere gang van zaken rondom de afronding van je examenjaar. Blijf aan het werk 
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met de stof voor de laatste SE-/PTA toetsen, zodat je voorbereid bent en blijft voor de 

goede afronding daarvan. Je vakdocenten blijven paraat staan om je hierbij te helpen 

en van dienst te zijn. Op het moment dat we nieuwe informatie hebben, zullen wij deze 

weer met jullie delen. 

Tenslotte nog één korte andere mededeling. De mediatheek zal vanaf morgen 

(woensdag 25 maart) elke dag open zijn van 11.00 tot 14.00 uur. 

Met vriendelijke groet, 

namens de gehele Campus schoolleiding, 

Caroline Klein, 

Rector 

 


