Nijmegen 24 maart ’20
Aan leerlingen, ouders en medewerkers van het Karel de Grote College
Beste leerling, ouder, medewerker,
Gisteravond, 23 maart zijn de maatregelen in verband met de coronacrisis aangescherpt. Voor de
meeste sectoren zijn deze maatregelen duidelijk en uitvoerbaar, maar voor de onderwijssector was
de benodigde duidelijkheid er op dat moment helaas nog niet. Van zowel de kant van de VO-raad
als de vakbonden klonk een niet mis te verstane roep om duidelijkheid. Het afnemen van
schoolexamens – en over enkele weken de centrale examens – is immers onverenigbaar met de
gisteravond afgekondigde maatregelen.
Inmiddels heeft minister Slob vanmorgen tijdens een persconferentie laten weten dat de centraal
schriftelijke eindexamens niet doorgaan. De belangrijkste punten uit de persconferentie:
- Begrip voor de zorgen bij eindexamenleerlingen en hun docenten.
- Volle inzet om de betreffende leerlingen de mogelijkheid te bieden hun eindexamen te
kunnen behalen en naar vervolgonderwijs door te stromen.
- Meer ruimte om de schoolexamens verder af te ronden, onder strikte voorwaarden ook
op school.
- De centraal schriftelijke examens gaan niet door ten gunste van de ruimte voor de
schoolexamens, waarvoor nu tot begin juni de tijd is.
- Leerlingen kunnen rekenen op een volwaardig diploma, waarbij de eindcijfers zullen
worden gebaseerd op het schoolexamen.
- Er komt een uniforme slaag- zakregeling inclusief een beroepsprocedure en een
herkansingsregeling.
Wij gaan op het Karel de Grote College snel, maar zorgvuldig afwegen wat bovenstaande
betekent voor met name de komende toetsweek, waarin de laatste schoolexamenonderdelen
worden afgenomen en voor de centraal praktische examens. Zodra we hierover een besluit
hebben genomen laten we dit aan alle betrokken weten. Verder zijn we in afwachting van de
aangekondigde slaag- zakregeling die de scholen in het vooruitzicht is gesteld.
Wij realiseren ons tenslotte dat de (voor)genomen maatregelen een enorme impact hebben op
alle betrokkenen. Er wordt een groot beroep gedaan op ieders aanpassingsvermogen en
wilskracht om onder moeilijke omstandigheden zo goed als mogelijk de laatste onderdelen van
het schoolexamen succesvol af te ronden. Dit zullen wij bij het maken van onze afwegingen
telkens nadrukkelijk in ons bewustzijn houden.
Met vriendelijke groet,
Schoolleiding Karel de Grote College

