Voorburg, 27 maart 2020
Betreft: Aanpassingen onderwijsprogramma’s / schoolexamens

Beste ouder(s), verzorger(s),
In deze update richten we ons voornamelijk tot de examenkandidaten en hun ouders.
Tegelijk beseffen we ons ook andere leerlingen behoefte hebben aan duidelijkheid. Ook voor
hen zijn er vragen over de invulling van dit schooljaar. Bijvoorbeeld over de start in het
volgende leerjaar of over de afronding van de schoolexamens in leerjaar 3.
Vanwege de bijzondere omstandigheden kunnen wij niet alle uitdagingen tegelijk oppakken.
Onze prioriteit ligt daarom nu bij de examenklassen. Volgende week werken we zaken
rondom de andere klassen verder uit. Ik hoop op uw begrip voor deze aanpak.
Eerder deze week hebben wij gecommuniceerd over het besluit dat de examens (CE en
CSPE) dit jaar niet doorgaan. Als gevolg van dit besluit zijn de schoolexamens (SE’s)
leidend voor het bepalen van het diploma.
Veel details, bijvoorbeeld wanneer een leerling is geslaagd (de slaag- zakregeling), zijn nog
niet duidelijk. Wij wachten, net als alle andere scholen op richtlijnen van het ministerie om
deze details verder te kunnen uitwerken.
Voor de rust van onze examenkandidaten, voor u en voor onze docenten hebben we een
aantal besluiten genomen voor de afronding van de schoolexamens.
Aanpassing PTA (programma van toetsing en afsluiting)
● Een onderdeel van het PTA wordt geschrapt als dit onderdeel al op een eerder
moment is afgetoetst of
● een onderdeel van het PTA wordt vervangen door een praktische opdracht of
● een onderdeel van het PTA wordt vervangen door een mondeling examen of
● een onderdeel van het PTA wordt vervangen door een digitale toets.
Hiermee zorgen wij voor een afronding van de schoolexamens op afstand. Leerlingen
worden hiervoor dus niet op school verwacht. In het hieronder bijgevoegde overzicht kunt u
zien welke schoolexamens nog moeten worden gemaakt en op welke wijze dit wordt
gedaan.
Ook zijn wij voornemens om de herkansingen en de inhaal verplichtingen op afstand af te
nemen.
Afname praktische opdrachten en mondelinge examens
Examenkandidaten krijgen van hun docenten informatie over de mondelinge examens en
de praktische opdrachten. Deze worden voor de meivakantie afgerond.

Afname digitale toetsen
In de laatste week voor de vakantie (20 t/m 24 april) worden de digitale toetsen gepland.
Hiervoor volgt een toetsrooster. Ook ontvangt u aanvullende informatie hoe wij deze toetsen
gaan afnemen.
Afname inhaalverplichtingen
Een aantal leerlingen hebben een inhaalverplichting. Dit betreft een inhaalverplichting van
een eerder afgenomen schoolexamen. Deze inhaal verplichtingen worden na de
meivakantie afgenomen. Voor de meivakantie ontvangt u hierover aanvullende informatie.
Afname herkansingen
Voor schoolexamens van het vak Nederlands en maatschappijkunde is een herkansing
mogelijk. Wij zullen leerlingen die voor deze onderdelen een onvoldoende scoren actief
benaderen en hen wijzen op de herkansingsmogelijkheid.
Voor de overige schoolexamens is er nu geen mogelijkheid voor herkansingen. Mogelijk
wordt dit aangepast op basis van de informatie van het ministerie.
Tijdschema schoolexamens leerjaar 4
Data

Wat

Week 14
30 maart t/m 3 april

Praktische opdrachten en mondelinge
examens

Week 15
6 t/m 10 april

Praktische opdrachten en mondelinge
examens

Week 16
13 t/m 17 april

Praktische opdrachten en mondelinge
examens
Digitale toetsweek

Week 17
20 t/m 24 april

Praktische opdrachten en mondelinge
examens
Digitale toetsweek

Week 18
27 april t/m 1 mei

Meivakantie

Week 19
6 t/m 8 mei
Week 20
11 t/m 15 mei

Inhaaltoetsen + herkansingen

Week 21
18 t/m 22 mei

Inhaaltoetsen + herkansingen

Week 22
25 t/m 29 mei

Ik hoop u voor nu voldoende te hebben geïnformeerd.
Namens het team van Veurs Voorburg,
Remco Hulsbergen
Korneel van den Bulck
Directie
Veurs Voorburg

Overzicht openstaande schoolexamens per klas
Klas 4A
Vak

Onderdeel

Toetsvorm

Zorg & Welzijn

E3 (SSPE werken in de
beautysalon)

Nog nader te bepalen

MASK

C7 (pluriforme samenleving)

Praktische Opdracht

WI

A7 PW H7+H8

Digitale toets

EN

F7 Examentekst

Digitale toets

BI

A7
C7
D7

Digitale toets
Digitale toets
Digitale toets

Vak

Onderdeel

Toetsvorm

Zorg & Welzijn

E3 (SSPE werken in de
beautysalon)

Nog nader te bepalen

MASK

C7 (pluriforme samenleving)

Praktische Opdracht

NE

B7 (schrijfopdracht)

Inleveropdracht

WI

A7 PW H7+H8

Digitale toets

EN

F7 Examentekst

Digitale toets

BI

A7
C7
D7

Digitale toets
Digitale toets
Digitale toets

Klas 4B

Klas 4C
Vak

Onderdeel

Toetsvorm

Nederlands

B7 Schrijfopdracht

Inleveropdracht

Wiskunde

A7 PW H7+H8

Digitaal

Economie

B7 PW H5+H6

Digitaal

Keuzevakken E&O

C6 Financieel en
administratief beheer
(eindtoets)

Digitaal

Engels

F7 Examentekst

Digitaal

Vak

Onderdeel

Toetsvorm

Zorg & Welzijn

E3 (SSPE werken in de
beautysalon)

Nog nader te bepalen

MASK

C7 (pluriforme samenleving)

Praktische Opdracht

Economie

B7 PW H5+H6

Digitaal

Engels

F7 Examentekst

Digitaal

Biologie

B7 Erfelijkheid en evolutie

Digitaal

Keuzevakken E&O

F6 Financieel en
administratief beheer
(eindtoets)

Digitaal

Duits

B7 PW Kapitel 7/8/9
C7 Lezen

Digitaal
Digitaal

Wiskunde

A7 PW H8

Digitaal

Vak

Onderdeel

Toetsvorm

D&P

A7
B7

Digitaal
Digitaal

MASK

A7 (proefwerk AMV)

Praktische opdracht

EC

B7 PW H5+H6
C7 PW H7+H8

Digitaal
Digitaal

EN

F7 Examentekst

Digitaal

Klas 4D

Klas 4E

NE

C7 (proefexamen)

Inleveren via de mail

WI

A7 PW H7+H8

Digitaal

Duits

B7 PW Kapitel 7/8/9
C7 Lezen

Digitaal
Digitaal

GSV

A7= Spotprent
B7= Historisch werkstuk

Praktische opdracht
Praktische opdracht

