Den Haag, 24 maart 2020

Beste leerlingen en ouders,
Nadat er tijdens de persconferentie van maandag verwarring was ontstaan over de vraag hoe een
verbod op samenkomsten te verenigen is met het afnemen van toetsen aan examenleerlingen,
hebben de scholen van Lucas Onderwijs op maandagavond 23 maart besloten om per direct een
time-out voor alle schoolexamens in te lassen. Deze time-out is inmiddels weer ingetrokken,
aangezien er een nieuwe situatie is ontstaan nu het kabinet op dinsdag 24 maart maatregelen heeft
medegedeeld over de examens. Voorts weten wij nog niet wanneer de scholen weer open gaan.
Centrale examens gaan niet door
Vandaag heeft het kabinet bekend gemaakt dat het centrale examen dit schooljaar komt te vervallen.
Leerlingen kunnen op basis van de resultaten van hun schoolexamens het diploma behalen. Dit
kabinetsbesluit geeft onze school de tijd om tot begin juni het schoolexamen goed en veilig te
organiseren en af te sluiten.
Dit betreft een uitzonderlijke maatregel in een uitzonderlijke situatie. Wij buigen ons in de komende
dagen over de vraag hoe deze richtlijn op zorgvuldige wijze kan worden uitgevoerd. De veiligheid en
gezondheid van onze leerlingen en medewerkers komen daarbij steeds op de eerste plaats.
Diploma op basis van schoolexamens
Leerlingen kunnen op basis van de resultaten van hun schoolexamens het diploma behalen. Het
kabinet biedt scholen de ruimte om langere tijd te besteden aan de afronding van het schoolexamen.
Opgeroepen wordt om in lijn met de nieuwe maatregelen de schoolexamens zo veel mogelijk op
afstand te organiseren. De mogelijkheid bestaat dat het Programma van Toetsing en Afsluiting wordt
aangepast. Indien dit het geval is, dan wordt dit ter instemming aan de MR voorgelegd en gemeld bij
de Inspectie.
Wat betekent dat voor de examenleerlingen van het Montaigne Lyceum?
De schoolexamenonderdelen van deze week en de SE-week van volgende week komen te vervallen.
Voor alle schoolexamens die nog moeten worden afgenomen komt een nieuwe planning, waar we de
komende dagen zorgvuldig aan gaan werken. We kijken daarbij zowel naar de inhoud als naar de
vorm. We zullen deze zo goed mogelijk spreiden over de weken die de minister daarvoor heeft
aangewezen.
Wat betekent dat voor de leerlingen van de voorexamenklassen?
Wanneer de planning voor de eindexamenklassen goed op de rails staat (en dat neemt wel een
aantal dagen in beslag) gaan we vervolgens bekijken hoe we het PTA voor de voorexamenklassen
(3kader, 3mavo, 4havo, 4vwo en 5vwo) dit schooljaar verder vorm kunnen geven. Dat betekent dat
het belangrijk is om de stof goed bij te houden, volgens de aanwijzingen van de vakdocenten.
Wat betekent dit voor de leerlingen van de overige klassen?
Het onderwijs op afstand gaat gewoon door.

Overstap naar het vervolgonderwijs
Er wordt in overleg met het vervolgonderwijs gekeken hoe studenten die dit jaar instromen, binnen
de huidige omstandigheden, zo goed mogelijk kunnen worden voorbereid op hun vervolgopleiding.
Er volgt zo spoedig mogelijk informatie over de nieuwe zak-/slaagregeling en de herkansingen.
Tot slot
Wij realiseren ons ten zeerste dat deze maatregelen zeer ingrijpend zijn voor onze leerlingen en hun
ouders en ook voor onze medewerkers. Wij gaan ons inspannen om de maatregelen nader uit te
werken en we zullen u hierover zo spoedig mogelijk verder informeren.
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