
 

  Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de 

examenkandidaten 

Helmond, 1 april 2020 

 

Betreft: update maatregelen coronavirus - examenkandidaten 

 

Geachte heer/mevrouw, beste examenkandidaten, 

 

Het kabinet heeft besloten dat vanwege het coronavirus alle maatregelen van kracht blijven tot en met 28 april. 

Wij maken gebruik van de mogelijkheid om, met de richtlijnen die het RIVM voorschrijft, examenkandidaten vanaf 

volgende week weer terug op school te ontvangen voor het inhalen van gemiste schoolexamens.  

 

Planning  

Week 15:  dinsdag 7 april t/m vrijdag 10 april inhalen gemiste schoolexamens (zie bijlage) 

Week 16:   dinsdag 14 april t/m vrijdag 17 april cijfers inleveren en advisering herkansing 

 

Afronding 

Op dit moment is de slaag-zakregeling nog niet bekend. Deze regeling gaat ons meer vertellen hoe we om 

mogen gaan met de cijfermatige afronding van dit examenjaar. Voordat we kunnen bekijken wie er geslaagd of 

mogelijk gezakt zal zijn, dienen we eerst onze schoolexamens af te ronden. Om aan het verlengde tijdpad (10 

juni is voor iedereen bekend of hij geslaagd is) van het ministerie te voldoen, is het zaak dat we het inhalen van 

de schoolexamens voor de meivakantie rond hebben. Na de meivakantie kunnen we ons gaan richten op de 

herkansing. Voor alle zaken die na de meivakantie verder gepland kunnen gaan worden, zullen we opnieuw 

communiceren. Dit overzicht richt zich alleen op inhalen. 

 

Richtlijnen 

Per dagdeel zullen we maximaal 40 examenkandidaten op school ontvangen. Een schoolexamen nemen we af in 

een lokaal of in de mediatheek. Per ruimte zullen we maximaal 10 leerlingen toelaten. We hanteren de 1,5 meter 

afstandsregel. Leerlingen die verkoudheidklachten hebben en/of koorts zijn niet welkom. Bij de schoolingang 

vragen we iedere leerling de handen te ontsmetten met desinfectiegel.  

 

Allerlei 

 Mondelingen en praktische examens (bijvoorbeeld t&t voor leerlingen m4) worden op afspraak met de 

vakdocent ingepland. 

 CPE beeldende vakken is een examen en dit is komen te vervallen. 

 Galabal, diploma-uitreiking, uitslagdag, daarover communiceren we graag zodra we meer weten. 

 



 

Onderwijs op afstand 

Voor de examenleerlingen zijn de lessen in principe voorbij. Toch zijn er heel wat leerlingen die nog een 

schoolexamen dienen in te halen. Alle vakdocenten zijn voor inhoudelijke vragen nog steeds te bereiken via 

Teams en via Magister. Ook is het mogelijk via de mail in Magister contact te zoeken met de vakdocent om je 

specifieke vragen te stellen. Neem gerust contact op met je docent als je vragen over de lesstof hebt. 

 

Vragen of opmerkingen? 

Heeft u vragen of opmerkingen over ons onderwijs op afstand? Neem dan rechtstreeks contact op met school via 

telefoon of e-mail. We zijn op werkdagen tot 12.00 uur goed bereikbaar op 0492-792079 en 

info@drknippenbergcollege.nl. Maak ook gerust gebruik van deze contactgegevens voor alle andere vragen; we 

begrijpen dat die kunnen ontstaan in deze ongewone tijden. 

 

Ik wil u bedanken voor uw medewerking tot nu toe en het begrip dat u naar ons toe heeft getoond. U mag erop 

rekenen dat wij ons (op afstand) blijven inzetten voor uw zoon/dochter.  

 

Ik hoop dat u en uw naasten gezond zijn en blijven.  

 

Met vriendelijke groet,  

 

 

J. Frantzen 

Directeur 
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