
 

  Aan alle ouder(s)/verzorger(s) 

 

 

Helmond, 24 maart 2020 

 

Betreft: maatregelen coronavirus – Centraal Eindexamen - update 24 maart 

 

Geachte heer/mevrouw, 

 

Gisterenavond maakte het kabinet verscherpte maatregelen bekend om het coronavirus onder controle te krijgen. 

Vanochtend heeft de minister van Onderwijs meer duidelijkheid gegeven over de gevolgen voor het onderwijs. 

 

 Het centraal examen komt dit schooljaar te vervallen.  

 Leerlingen kunnen op basis van de resultaten van hun schoolexamens het diploma behalen.  

 Er volgt zo spoedig mogelijk informatie over de nieuwe slaag-zakregeling en de herkansingen. 

Voor ons betekent dit, dat wij direct stoppen met het afnemen van schoolexamens in fysieke aanwezigheid van 

kandidaten. We moeten ons opnieuw beraden over de vorm en het tijdstip waarop we de schoolexamens gaan 

afnemen en zullen u daar zo snel mogelijk over berichten.  

De veranderingen vragen om de nodige flexibiliteit, zowel voor ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen als voor de 

school. Wij zijn blij met de knopen die zijn doorgehakt. We weten nu waar we aan toe zijn en gaan er alles aan 

doen om onze leerlingen een optimale kans te bieden op het halen van een diploma, geheel in lijn met de 

woorden van minister Slob: “Met deze ingrijpende beslissing is er duidelijkheid. Ik wil alle leerlingen de kans 

geven om een volwaardig diploma te behalen en daarmee zonder vertraging door te stromen naar het 

vervolgonderwijs in deze tijden van crisis.” 

 

We staan niet stil 

Wij zetten ons volop in om onderwijs op afstand te creëren om zo leerlingen de kans te geven hun 

schoolexamens goed voor te bereiden en af te ronden. Wij zijn content met de eerste ondervindingen; zowel 

vanuit docenten als van leerlingen komen er positieve geluiden. We blijven doorontwikkelen en staan open voor 

uw feedback. Ook voor andere opmerkingen en vragen geldt: wij blijven goed bereikbaar, de contactgegevens 

staan op onze website. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

J. Frantzen 

directeur 

 

https://drknippenbergcollege.nl/contact/

