
Den Haag, 18 maart 2020 

 

Beste ouders en leerlingen, 

 

Bij deze informeren we jullie wederom over de voortgang voor zover wij die nu kunnen 

inschatten met de informatie die op het moment van uitsturen voorhanden is. 

 

Op dinsdagmiddag 17 maart om 15:00 uur kwam het bericht, dat de voorbereiding op het 

Centraal Eindexamen, middels het voorbereiden, afronden en afnemen van Schoolexamens, 

doorgang zou moeten vinden. In afwachting van definitieve berichtgeving daarover hebben 

wij in samenspraak met ons bestuur de informatie als volgt geïnterpreteerd voor het 

Montaigne Lyceum.  

 

Eindexamenklassen 4kader, 4mavo, 5havo en 6vwo 
De schoolexamenweek van 30 maart – 3 april gaat voor de examenklassen met de nu 

voorhanden zijnde informatie WEL door. We onderzoeken nog op welke manier we de 

schoolexamens het beste kunnen afnemen. 

 

Voor de eindexamenklassen plannen we vooralsnog examentrainingen van 6 – 17 april. 

 

Voor een aantal vakken gelden specifieke afspraken: 

 

6 vwo tekenen / handvaardigheid 
 

De leerlingen komen in de week van 23 maart hun 
CPE maken 

4 mavo bte De leerlingen komen in de week van 23 maart hun 
PTA afronden. De data voor het CPE worden later 
doorgegeven. 

4 vmbo kader Het praktisch eindexamen wordt verschoven naar 
eind mei (stond voor de meivakantie gepland) 

Mondelinge schoolexamens  
(alle niveaus) 

We zijn voornemens de mondelingen bij de talen 
vanaf 23 maart op school af te nemen. We overleggen 
nog op welke manier we dit kunnen organiseren. 

 

Voorexamenklassen 3kader, 3mavo, 4havo, 4vwo en 5vwo 
De schoolexamenweek voor de voorexamenklassen staat op de planning voor 7 – 14 mei.  

 

We begrijpen dat de wisselende berichtgeving verwarrend en soms frustrerend is. Helaas 

kunnen wij niet anders dan handelen met de informatie die we voorhanden hebben. We 

wensen jullie allen veel sterkte de komende tijd. Mochten er vragen zijn, schroom dan zeker 

niet om deze dan aan de mentor of aan de schoolleiding te stellen. 

 

 

Met vriendelijke groet,  

Schoolleiding Montaigne Lyceum 


