
Geachte ouders, Beste leerlingen, 

 

Gisteren hebben we aanvullende overheidsmaatregelen ontvangen. Examenleerlingen krijgen toegang 

tot school om deel te nemen aan school- en praktijkexamens. Het centrale examen gaat vooralsnog 

door.  

In deze brief informeren wij u over deelname aan de schoolexamens, de tijden van de schoolexamens 

en de maatregelen die we nemen om de schoolexamen goed en veilig te laten verlopen. Daarnaast 

geven we aan wanneer uw zoon/dochter niet mag deelnemen aan de schoolexamens en hoe we 

daarmee omgaan. 

 

Schoolexamens 

Wij vinden het als school belangrijk dat, waar mogelijk, het leerproces zo veel mogelijk doorgaat, zodat 

uw zoon/dochter de schoolexamens kan afronden. De schoolexamens worden vanaf maandag 23 maart 

afgenomen. Voor de leerlingen die toetsen niet kunnen maken zullen wij maatwerk leveren binnen de 

verruimde kaders van het ministerie. Van de overige leerlingen verwachten wij dat ze de schoolexamens 

komen maken. 

 

Richtlijnen RIVM 

Bij het afnemen van de schoolexamens blijven de richtlijnen gelden die het RIVM op 12 maart heeft 

gecommuniceerd:  

Leerlingen die zich in quarantaine bevinden blijven thuis evenals de leerlingen behorend tot een 

kwetsbare groep. Leerlingen met klachten als neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts blijven ook 

thuis. Deze richtlijnen gelden ook voor het personeel. Leerlingen of medewerkers die ziekte- 

verschijnselen vertonen sturen wij naar huis. Op school is de afstand tussen personen, ook tijdens 

pauzes, minimaal 1,5 meter. Het Visser ’t Hooft Lyceum zorgt dat tafels, stoelen, deurkrukken ed. extra 

worden schoongemaakt.  

 

Toetsrooster 

We hebben het toetsrooster aangepast. We hebben besloten om het practicum voor NaSk1 en NaSk2 te 

laten vervallen. In de bijlage vindt u het overzicht (nog zonder lokaalnummers). Wij informeren u op een 

later tijdstip wat dit betekent voor het PTA en het schoolexamencijfer.  

 

Mondelinge schoolexamens  

De mondelinge schoolexamens worden op school afgenomen. Indien uw zoon/dochter niet naar school 

kan komen wordt het mondelinge schoolexamen telefonisch of m.b.v. Microsoft Teams afgenomen. Uw 

zoon/dochter ontvangt per mail bericht over de tijden.  

 

Maatwerk 

Wij verwachten dat examenleerlingen zonder gezondheidsklachten deelnemen aan de schoolexamens. 

De examenleerlingen die ziek zijn en/of in quarantaine zitten kunnen niet deelnemen aan de 

schoolexamens. Met hen maken we individuele afspraken om de schoolexamens op een later tijdstip te 

maken.  

 

Afwezigheid 

Wanneer uw zoon/dochter niet aanwezig kan zijn bij de schoolexamens, verzoeken wij u dit te mailen 

aan: administratievhl@lp.vhl.nl  
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Voorbereiding en communicatie 

We beseffen heel goed dat de voorbereiding op schoolexamens niet optimaal verloopt en dat het voor 

uw zoon/dochter een vreemde, ongewone situatie is. Komende week maandag hervatten we de 

schoolexamens. Uw zoon/dochter kan de docent mailen voor persoonlijk contact en/of begeleiding bij 

de voorbereidingen. De docent neemt vervolgens spoedig contact op.  

Wij wensen u veel sterkte en gezondheid deze periode. Mocht u vragen hebben dan kunt u contact 

opnemen met ondergetekende, mle@vhl.nl 

Mede namens alle docenten, 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Marcel Lensink 

Interim teamleider Mavo 

Visser 't Hooft Lyceum 

Locatie Leiderdorp 
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