24 maart 2020, Aerdenhout
Betreft: Centrale eindexamens (CE) geschrapt door Ministerie
Beste ouder(s), verzorger(s),
Ongetwijfeld heeft u gehoord dat de centrale eindexamens (CE) voor de leerlingen in leerjaar
4 dit schooljaar zijn geschrapt door het Ministerie van OCW in verband met het Coronavirus.
Meer informatie over dit Kabinetsbesluit vindt u op deze website:

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/24/besluit-centrale-eindexamens
De schoolleiding van het MCA steunt dit besluit. Het is voor ons van het grootste belang dat
onze leerlingen en medewerkers gezond blijven in deze lastige tijd.
Het schrappen van de eindexamens roept natuurlijk ook de nodige vragen en wellicht ook
een andersoortige spanning bij leerlingen en ouders op.
Om het een en ander zo goed mogelijk te organiseren voor onze leerlingen in leerjaar 4, zijn
wij intern meteen gestart met overleg over onze aanpak.
Op dit moment kan ik u alvast informeren over het volgende:
• In mijn brief van 18-03-2020 heb ik aangegeven dat de week van schoolexamens
voor leerjaar 4 wordt verplaatst naar de periode van 8 april tot en met 22 april.
> Ik wil u nu laten weten dat de schoolexamens voor leerjaar 4 wederom worden
verplaatst naar op zijn vroegst 14 april. Dit geeft ons de ruimte om te zorgen voor een
goede organisatie van deze schoolexamens.
•

Het centraal praktisch examen (CPE) tekenen komt te vervallen, omdat dit onderdeel
uitmaakt van de centrale eindexamens.

•

Het uitgangspunt voor het maken van de schoolexamens is op dit moment dat de
mondelinge schoolexamens digitaal worden afgenomen.
Voor schriftelijke schoolexamens geldt dat wij er van uitgaan dat deze digitaal dan
wel schriftelijk op school worden afgenomen, conform de richtlijnen van het RIVM met
meer dan ruim voldoende afstand tussen de leerlingen in het gebouw en in de
tijdsplanning.

In de loop van volgende week (14) ontvangt u van ons een uitgebreidere uitwerking van de
planning en aanpak van de nog komende schoolexamens (SE). Daarnaast ontvangt u dan
de slaag- zakregeling die centraal wordt gestuurd vanuit het Ministerie van OCW.
Uiteraard blijven wij de komende periode onderwijs op afstand verzorgen om ervoor te
zorgen dat onze leerlingen zo goed mogelijk voorbereid zijn op de nog resterende
schoolexamens.
Mocht u in de tussentijd vragen hebben rondom de examinering, dan wil ik u vragen deze
vragen te stellen aan de examencommissie van het MCA via
examencommissie@montessori-aerdenhout.nl.
Met vriendelijke groet, mede namens de examencommissie,
Bas Boensma
Directeur

