Den Haag, 1 april 2020

Beste ouders en leerlingen van de eindexamenklassen 5havo en 6vwo,
Nu het Centraal Schriftelijk Eindexamen is komen te vervallen, zal het wel of niet slagen afhangen
van de eindcijfers van het schoolexamen van ieder vak. De zak/slaagregeling en herkansingsregeling
moeten nog vanuit het Ministerie naar de school gecommuniceerd worden. Hoe die regelingen er
exact uit komen te zien, is voor ons ook nog onbekend en betekent voor nu dat wij jullie daar nog
geen duidelijkheid over kunnen geven. Zodra we dit weten communiceren we hier natuurlijk over.
Bij deze informeren we jullie over het afnemen van de laatste schoolexamenonderdelen voor de
eindexamenklassen.
Van het schoolexamen zijn met name die onderdelen nog niet gemaakt, die gepland stonden in de
SE-week. De docenten van vijf vakken in ieder leerjaar zullen dat onderdeel afnemen in de periode
van woensdag 8 april t/m vrijdag 17 april. De overige onderdelen worden afgenomen in de periode
van woensdag 6 mei t/m vrijdag 15 mei. Het rooster van afname van deze schoolexamenonderdelen
wordt uiterlijk woensdag 1 april door de examensecretaris aan de leerlingen verzonden. U vindt het
rooster ook als bijlage bij dit schrijven.
In verband met de veiligheid voor leerlingen en medewerkers, is besloten om de nog te maken
schoolexamenonderdelen online af te nemen. Er zijn hierop twee uitzonderingen: voor een enkel vak
zal het onderdeel als mondeling afgenomen worden en voor een enkel vak zal het onderdeel als
praktische opdracht afgenomen worden, die gedurende een maximaal aantal uur openstaat. Voor de
meeste onderdelen geldt dat afname zal plaatsvinden als online tentamen. Dit betekent dat de
leerling het tentamen thuis maakt. Het tentamen zal een maximum aantal uur open staan,
bijvoorbeeld twee uur. Dat betekent dat het tentamen dus in deze tijd gemaakt moet worden.
Als leerling ontvang je voor het tentamen van de docent een code en een link naar de website
waardoor je toegang hebt tot het tentamen. De docenten zullen voor de meivakantie tijdens een
online les een keer met de leerlingen oefenen met het programma/de software die gebruikt wordt.
Zo kunnen de leerlingen ervaring opdoen en zelfbewust het tentamen ingaan. Het is dus van belang
dat leerlingen aanwezig zullen zijn bij die online les.
Bij de afname van online tentamens vinden wij het wenselijk, dat een van de ouders daarbij aanwezig
is en erop toeziet dat uw zoon/dochter het online tentamen alléén maakt en enkel met
ondersteuning van de toegestane hulpmiddelen.
Het nieuws rondom de coronacrisis en het beleid van de overheid om deze crisis te lijf te gaan volgen
elkaar snel op. Dit betekent voor ons als school dat we met steeds wisselende omstandigheden te
maken hebben.

We proberen zowel leerlingen als ouders steeds goed te infomeren over de uitwerkingen van het
beleid op het Montaigne Lyceum. Mocht het Ministerie bijvoorbeeld besluiten om de scholen na 3
mei alsnog op enige datum weer te openen dan is het mogelijk dat nog niet afgenomen
schoolexamenonderdelen alsnog fysiek op school worden afgenomen.
Het kan natuurlijk zo zijn dat iemand vanwege ernstige gezondheidsklachten niet deel kan nemen
aan de online afname van een schoolexamenonderdeel. Ziekmelden kan door ouders geschieden bij
de eigen coördinatoren volgens dezelfde procedure die we ook in de rest van het schooljaar
hanteren.
Voor de havo bij de heer Sablerolle:
d.sablerolle@montaignelyceum.nl
Voor het vwo bij mevrouw Sarneel:
s.sarneel@montaignelyceum.nl
Wij wensen jullie veel succes bij de voorbereidingen.

Namens de schoolleiding en de examensecretarissen, met vriendelijke groet,
Mevrouw Drs. R.A. de Vries, rector
M. Zorge, conrector havo/vwo bovenbouw
F. Verhoeven, examensecretaris havo/vwo

