
 

 

 

 

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 de uw zoon/dochter de schoolexamens kan afronden. Deelname aan de 
schoolexamens mag alleen indien uw zoon/dochter geen gezondheidsklachten heeft. Wanneer uw 
zoon/dochter verkouden is, hoest (keelklachten) of koorts heeft, organiseren we de schoolexamens 
voor hem/ haar op een later moment. De schriftelijke schoolexamens worden vanaf maandag 23 
maart afgenomen.  
  
Gezondheid  
Enkel docenten zonder gezondheidsklachten worden ingezet bij de afname van de schoolexamens. 
We houden rekening met de regels die het RIVM hiervoor heeft opgesteld. De afstand tussen 
personen is minimaal 1,5 meter en het Visser ’t Hooft Lyceum zorgt dat tafels, stoelen, deurkrukken 
ed. extra worden schoolgemaakt. We zorgen dat leerlingen in de pauze, tussen twee toetsen, ruim 
van elkaar af kunnen zitten.  
  
De tijden van de schoolexamens  
We hebben het schoolexamenrooster aangepast. In de bijlage vindt u het overzicht.  Tevens hebben 
we besloten om het practicum voor NaSk1 en NaSk2 te laten vervallen. Wij informeren u op een later 
tijdstip wat dit betekent voor het PTA en het schoolexamencijfer.  
  
Mondelinge schoolexamens   
Het mondelinge schoolexamen Engels zal op school afgenomen worden.  
Het mondelinge schoolexamen Duits wordt ook op school afgenomen met behulp van een digitale 
verbinding met de docent. Dit i.v.m. de risicogroep waarin de docent zich bevindt. School verzorgt de 
middelen voor de verbinding, de leerling hoeft dus geen device mee te nemen. 
Indien uw zoon/ dochter niet naar school kan komen vanwege bovenstaande klachten, verzoeken wij 
u contact op te nemen met mae@vhl.nl voor het mondeling Engels en met jgc@vhl.nl voor het 
mondeling Duits, zodat er een alternatieve afspraak gemaakt kan worden.  
 

  
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. Wanneer uw zoon/dochter niet aanwezig kan zijn, verzoeken wij u dit 
voor élk schoolexamen te mailen aan: hsa@vhl.nl 
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Voorbereiding en communicatie  
We beseffen heel goed dat de voorbereiding op schoolexamens anders verloopt en dat het voor uw 
zoon/dochter een vreemde, spannende en ongewone situatie is. Morgen hervatten we de 
schoolexamenweek met het CPE tekenen, aanstaande maandag hervatten we de schriftelijke 
schoolexamens.  
Uw zoon/ dochter kan de docent mailen voor persoonlijk contact en/ of begeleiding bij de 
voorbereidingen. De docent neemt vervolgens contact op.   
Tot slot heeft uw zoon/ dochter een weekplanner gekregen. Omdat de schoolexamens nu hervat 
worden, verandert de weekplanner. Het werk dat echt gedaan moét worden is groen gearceerd, het 
werk dat verstandig is om te doen is blauw gearceerd.  
 
 
Wij wensen u veel sterkte en gezondheid in deze bijzondere periode. Mocht u vragen hebben dan 
kunt u contact opnemen met ondergetekende,  oue@vhl.nl 
 
 

Mede namens alle docenten,  
Met vriendelijke groet,  
 
Esther Pruijn – Oudshoorn 

Metta Troost 
Tim Samwel 
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