willem2.nl

Tilburg,

24 maart 2020

Onderwerp: voortgang examens i.v.m. COVID-19

Beste examenleerlingen, geachte ouder(s)/verzorger(s),

Laten we beginnen met het belangrijkste. Ik hoop dat deze mail jou en jouw familie en vrienden in goede
gezondheid bereikt! Het bestrijden van Coronavirus houdt heel Nederland in haar greep. Ook het
onderwijs moet dagelijks aanpassen aan bijgestelde afspraken.
Gisterenavond heeft de regering in een persconferentie aangekondigd dat er verscherpte maatregelen
komen om het coronavirus verder in te dammen. Dit heeft geleid tot onrust onder leerlingen, ouders en
medewerkers die betrokken zijn bij de examens. Vanmorgen heeft minister Slob van onderwijs besloten
om de centrale examens niet door te laten gaan. Hij heeft daarbij beloofd dat leerlingen wel een
volwaardig diploma kunnen krijgen, op basis van het schoolexamen.
Omdat de minister heeft besloten de centrale eindexamens te schrappen, ontstaat er nu meer tijd om de
schoolexamens over een langere periode af te nemen. Wij hebben besloten om daarvan gebruik te
maken. Voor leerlingen is het beter om de toetsen te maken, als er iets meer rust en duidelijkheid is.
Dit betekent dat de schoolexamens vanaf woensdagmorgen 25 maart met minimaal een week uitgesteld
worden. Daardoor kunnen we in de komende dagen bepalen hoe we dit op een zorgvuldige en eerlijke
manier gaan regelen.
Als wij vanuit het ministerie meer duidelijkheid hebben gekregen over deze situatie (bijvoorbeeld de
slaag-zakregeling: wanneer is een leerling geslaagd, nu het eindexamen vervalt?) zullen wij je dat laten
weten. Je hoort dan ook van ons hoe en wanneer de schoolexamens weer beginnen en afgerond worden.
Wij laten je binnen een week weten hoe dit verder gaat. Het Koning Willem II College gaat er alles aan
doen om de afronding van jouw examenjaar zo goed mogelijk te organiseren. We realiseren ons dat deze
situatie veel vergt van jouw flexibiliteit.
Wij rekenen op jouw begrip.
Daphne M. Heeroma
Rector
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