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Aan de ouders van de leerlingen van VT4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

Onderwerp Ons kenmerk Datum 

Update schoolexamens NOP/DIJ/KvW 24 maart 2020 

 

 

 

Geachte ouder(s)/verzorger(s), 
 
Zoals u vernomen heeft uit de media als ook uit de brief vanuit school eerder op deze dag, zal het centraal 
examen voor de leerlingen uit VT4 komen te vervallen. De schoolexamens echter gaan gewoon door. Over 
dat laatste gaat deze brief. 
 
Er is al een brief uitgegaan met een overzicht van wanneer de laatste schoolexamens afgenomen zullen 
worden in deze en in de komende week. Met dit overzicht blijven we gewoon werken. Elke leerling weet 
wanneer en hoe laat hij/zij beschikbaar moet zijn voor de (mondelinge) toetsen en aanwezig moet zijn voor 
de practica. We houden dit schema aan, omdat we op Veluvine eigenlijk al zo goed als klaar zijn met de PTA-
toetsen. Wel komen we tegemoet aan het voorschrift om zo min mogelijk op school bij elkaar te komen. 
Hieronder leest u de veranderingen: 
 

- Practicum Nsk2  dit vindt gewoon op school plaats en kan niet anders georganiseerd worden. 
- Mondelingen Engels  de leerlingen van VT41 bellen zelf met meneer Du Crocq. De leerlingen van 

VT42 krijgen van mevrouw Plender een link voor een video-verbinding.  
- Mondelingen Nederlands  de leerlingen worden thuis gebeld op hun 06-nummer dat bij school 

bekend is. Ze kunnen gebeld worden door mevrouw Bruinink, mevrouw Van der Stouwe of meneer 
Van Beek. De leerlingen moeten nog wel zo snel mogelijk via een mail aan mevrouw Bruinink hun 
boekenkeuze doorgeven. 

- Toets biologie  de leerlingen maken thuis digitaal een toets. Die sturen ze digitaal weer terug. 
- Toets M&M  de leerlingen maken thuis digitaal een toets via het toetsprogramma Quayn. 
 

We begrijpen dat er naar aanleiding van wat er allemaal op u en uw kind afkomt, vragen leven omtrent de 
schoolexamens en het centraal examen. Ook voor ons is nog niet alles helemaal duidelijk op dit moment. 
Over de zak- en slaagregeling en de herkansingsmogelijkheid eind juni bijvoorbeeld krijgen we nog een 
schrijven vanuit de overheid. Natuurlijk houden we u op de hoogte wanneer hier meer over bekend is. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Tot slot wil ik u nog wijzen op het feit dat een aantal leerlingen hun schoolmail niet leest. Daarin staan 
bijvoorbeeld voor de mondelingen van Nederlands en Engels de tijdsschema’s. Zou u uw zoon/dochter hier 
nog even op willen wijzen? 
 
Mocht u zelf nog vragen hebben, schroom dan niet om contact op te nemen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Anton Dijkman 
examensecretaris 
 


