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BELANGRIJKE INFORMATIE 
 

Datum: 24 maart 2020 

Onderwerp: Wijzigingen in maatregelen examens VMBO 

 

 

Beste ouder(s) of verzorger(s, 

 

In deze brief informeren wij u over de nieuwe maatregelen voor de examens. 

 

Het Ministerie van Onderwijs heeft besloten dat de centrale eindexamens dit jaar NIET 

doorgaan.  

 

De school gaat op basis van de cijfers van de schoolexamens beslissen of de leerling 

geslaagd is of niet.  

 

Hieronder leest u wat deze nieuwe maatregelen voor u en de leerling betekent. 

● De geplande Grote Toetsen 3 op 26, 27 en 30 maart 2020 gaan NIET door. Er worden 

nog afspraken gemaakt hoe deze toetsen afgenomen zullen worden. 

● Tot 1 juni 2020 is toetsing zoveel als mogelijk op afstand. De leerling hoort van de 

docent hoe hij of zij zich moet voorbereiden en hoe de toets wordt afgenomen. 

● Als er toetsen op school gemaakt moeten worden, zal dit pas na 1 juni 2020 zijn of in 

een één-op-één situatie op school voor 1 juni 2020.  

● Herkansingen van schoolexamens zijn mogelijk na 1 juni 2020. 

● De Rijksoverheid geeft voldoende tijd en mogelijkheden om de schoolexamens na  

1 juni 2020 af te ronden. 

 

Wij streven ernaar om de schoolexamens voor 1 juni 2020 op afstand volledig af te ronden. 

Als dat niet lukt, zullen we na 1 juni 2020 de schoolexamens op school afronden.  

 

 

 

 

 

 

 

Let op! 

De datum waarop de school besluit of de leerling geslaagd is, wordt nog bekend gemaakt. De 

definitieve slaag- en zakregeling wordt nog vastgesteld door de Rijksoverheid. 
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De leerling moet in ieder geval ALLE schoolexamens hebben afgerond voordat we hierover 

een besluit kunnen nemen.  

 

Deze steeds veranderende situatie is voor ons allemaal aanpassen en wennen. De 

gezondheid en veiligheid van de leerling en onze medewerkers gaan altijd voor.  

 

Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met de mentor of de teamleider. Wanneer er 

nieuwe wijzigingen zijn, zullen wij u en de leerling weer informeren. 

 

We wensen iedereen gezondheid toe. Pas goed op elkaar. 

 

Met vriendelijke groet,  

 

 

C. Tetteroo  

Regiodirecteur VierTaal College Amsterdam 


