Den Haag, 19 maart 2020
Beste ouders en leerlingen van de eindexamenklassen,
Bij deze informeren we jullie graag over het afnemen van de Schoolexamenonderdelen voor de
eindexamenklassen in de komende periode. Bij al onze planningen moeten wij natuurlijk een slag om
de arm houden in verband met de uitzonderlijke situatie waarin bij ons bevinden.
Even een korte terugblik. Dinsdagmiddag 17 maart heeft het ministerie van Onderwijs een aantal
maatregelen bekend gemaakt omtrent de examens voortgezet onderwijs vanwege het coronavirus.
De maatregelen zijn erop gericht om de eindexamens zoveel mogelijk doorgang te laten vinden.
Inzake het Centraal Schriftelijk Eindexamen
De minister schrijft dat het Centrale Eindexamen, waarvan de afname op 7 mei aanstaande start,
vooralsnog gewoon doorgaat. Uiterlijk 6 april zal de minister scholen informeren indien er, door een
eventuele langere sluiting van de scholen, een andere afweging wordt gemaakt.
Om de eindexamens zoveel mogelijk doorgang te laten vinden, is het van essentieel belang dat alle
examenkandidaten hun schoolexamen zo snel mogelijk volledig hebben afgerond. Kandidaten
kunnen namelijk alleen deelnemen aan het Centraal Examen indien hun schoolexamen voltooid is.
Inzake het Schoolexamen
Een belangrijk deel van het Schoolexamen moet nog gemaakt worden gemaakt.
Zoals we hierboven al aangaven, is het van essentieel belang dat alle leerlingen hun examendossier
compleet hebben voordat het Centraal Schriftelijk Eindexamen begint.

De week van 23 – 27 maart (volgende week)
Voor een aantal vakken gelden specifieke afspraken:
5 havo en 6 vwo
De leerlingen komen in de week van 23 maart hun Centraal
tekenen/handvaardigheid
Praktisch Examen of hun PTA-onderdelen
maken/afronden. De docent maakt individuele afspraken.
4 mavo bte
De leerlingen komen in de week van 23 maart hun PTA
afronden. De data voor het Centraal Praktisch Examen
worden later doorgegeven. De docent maakt individuele
afspraken.
4 vmbo kader
Het Centraal Praktisch Examen wordt verschoven naar eind
mei (stond voor de meivakantie gepland).
Afnemen van de mondelinge Schoolexamenonderdelen.
In principe nodigen wij alle leerlingen uit om voor het mondeling op school te komen. Het heeft onze
voorkeur om de mondelinge Schoolexamenonderdelen op school af te nemen in een persoonlijk
gesprek. We zorgen er daarbij natuurlijk voor dat we ons hierbij strikt houden aan de voorschriften
van de RIVM.

Mocht u dat, samen met uw zoon of dochter, toch liever anders hebben, dan is er een optie B,
waarbij u samen met uw zoon of dochter kunt aangeven dat u het mondeling liever via skype
afgenomen ziet worden. Bij deze optie is de voorwaarde, dat een van de ouders daarbij zichtbaar
voor de docent aanwezig is. U als ouder(s) dient hiervoor een schriftelijk verzoek in te dienen bij de
vakdocent.

Mondelinge Schoolexamens
h/v Nederlands

h/v Engels

Vmbo Engels

Vmbo Nederlands

Tussen 23 maart en 10 april komen leerlingen
individueel naar school op persoonlijke afspraak
met de docent. Ouders sturen een mail naar de
docent wanneer ze willen kiezen voor optie B
Leerlingen komen individueel naar school op
persoonlijke afspraak met de docent. Ouders
sturen een mail naar de docent wanneer ze
willen kiezen voor optie B
Leerlingen komen individueel naar school op
persoonlijke afspraak met de docent. Optie B is
hier niet mogelijk gezien de aard van het
mondeling en de bijbehorende opdracht. Het
onderdeel wordt later afgerond.
Tussen 23 maart en 3 april komen leerlingen
individueel naar school op persoonlijke afspraak
met de docent.
Ouders sturen een mail naar de docent
wanneer ze willen kiezen voor optie B

Mevrouw Sarneel
Mevrouw Buijsert
De heer Reitsma
De heer Dunlop
De heer Van der Wal
Mevrouw Rietveld
Mevrouw Sewtahal
De heer Meijer

Mevrouw Van Bommel
Mevrouw Van Noort

De Schoolexamenweek van 30 maart – 3 april
Het rooster van de Schoolexamenweek wordt morgen via de mail toegestuurd. Aansluitend wordt
het in magister gezet. Dit rooster voor de SE-week zal weinig afwijken van het oorspronkelijke
rooster. Het gaat met name om een nieuwe indeling van lokalen en/of tijden, om te kunnen werken
volgens de richtlijnen van het RIVM. De dagen blijven hetzelfde.
Tot slot
Het kan natuurlijk zo zijn dat iemand vanwege ziekte niet aanwezig kan zijn bij een
Schoolexamenonderdeel. Het ziekmelden kan door ouders bij de eigen coördinatoren volgens
dezelfde procedure die we ook in de rest van het schooljaar hanteren.
Voor het vmbo bij mevrouw Sewtahal: s.sewtahal@montaignelyceum.nl
Voor de havo bij de heer Sablerolle:
d.sablerolle@montaignelyceum.nl
Voor het vwo bij mevrouw Sarneel:
s.sarneel@montaignelyceum.nl
Daarom ook plannen we alvast twee inhaaldagen, op dinsdag 14 en woensdag 15 april, mochten
leerlingen in deze eerste ronde toch nog een Schoolexamenonderdeel moeten inhalen.
Wij wensen jullie veel succes bij de voorbereidingen.
Namens de schoolleiding en de examensecretarissen, met vriendelijke groet,
M. Zorge, conrector
Drs. R.A. de Vries, rector

