
Joure, 25 maart 2020 
Betreft: Corona-update 

 

Beste ouder(s), verzorger(s) en leerlingen, 

Gisteren hebt u een bericht ontvangen van dhr. Schoenmaker, ons College van Bestuur. Hierin 
verwoordde hij wat wij eerder die dag via Minister Slob hadden vernomen, namelijk dat de landelijke 
Centrale Examens dit jaar niet doorgaan. Dit schooljaar vormen de resultaten van de schoolexamens 
de basis voor het behalen van het diploma. Het gaat om een volwaardig diploma met toegang tot het 
vervolgonderwijs.  

Echter, het schoolexamen dient daartoe wel te zijn afgerond en zo ver zijn we nog niet. Geen enkele 
examenkandidaat van ons kan dus op dit moment al zeggen dat hij of zij is geslaagd of gezakt. De 
scholen hebben tot begin juni de tijd gekregen om de schoolexamens af te ronden. Er komt een 
uniforme zak/slaagregeling met de mogelijkheid van beroep en herkansing. Rond 6 april verwachten 
wij als school hierover nadere informatie te ontvangen vanuit Den Haag.  

Voor het (her-)organiseren van de afname van de schoolexamens hebben we even wat tijd nodig. De 
insteek is om er de komende tijd, in ieder geval tot 6 april, voor te zorgen dat de eerste tentamens 
vanuit huis gemaakt kunnen worden. Voor de leerlingen geldt dat zij zich in de tussentijd al zo goed 
mogelijk kunnen gaan voorbereiden op de schoolexamens die gaan komen. Dit kunnen zij doen door 
alle lessen van de docenten te volgen en vooral veel vragen te stellen bij onduidelijkheden. 

Naar de leerlingen heb ik bovenstaande vanmorgen in een app als volgt verwoord: 

Beste leerlingen van klas 4, dit zijn bizarre tijden. Nog nooit heb ik meegemaakt wat we nu met z'n 
allen meemaken. En als ik dan alleen naar school kijk dan heb ik nog nooit meegemaakt dat de 
examens niet doorgingen! Ik app jullie nu even persoonlijk omdat ik weet hoe verwarrend het ook is 
want wanneer weet je nou wanneer je geslaagd bent nu het examen niet door gaat? We wachten als 
school nog op de precieze zak-slaag regeling vanuit Den Haag. Daar hoort ook een herkansing-
regeling bij. Hoe dat er precies uit gaan zien weten wij als school nog niet. Maar wat nu in ieder geval 
al wel duidelijk is, is dat we er met z'n allen voor moeten zorgen dat alle leerlingen alle toetsen uit het 
PTA hebben gedaan. Dat is de eerste voorwaarde om een diploma te halen. HET SE MOET WORDEN 
AFGEROND. De school maakt dus op dit moment een overzicht van wat jullie nog moeten doen en 
wanneer en hoe we dit gaan doen. Jullie moeten vooral goed aan het werk blijven zodat je zo hoog 
mogelijke cijfers haalt op de toetsen die nu nog gaan komen! Het hangt nu immers vooral van die 
toetsen af. Probeer dus nog even vol te houden toppers! Sommige mensen denken dat jullie diploma 
minder waard zou zijn nu er geen examen is maar ik zie dat heel anders. Juist in deze tijd ben je een 
echte topper als je tot het eind toe doorzet met de laatste toetsen en het daarmee gaat halen!! De 
minister zal de diploma's zeker niet gaan weggeven. Dus samengevat: alle pta toetsen moeten zijn 
afgerond, dan wordt er naar de cijfers gekeken om te kijken of je een diploma haalt. Niemand kan dus 
nu al zeggen dat ie geslaagd of gezakt is. Wij gaan jullie als school zo goed mogelijk begeleiden dus 
volg zo goed mogelijk de lessen en stel je vragen. Heel veel succes en hopelijk zien we elkaar bij een 
geweldige diploma uitreiking!! Hartelijke groeten, Antje de Boer 

  



En wat dat laatste betreft, ook u als ouder(s) en verzorger(s) hoop ik dit schooljaar nog te zien bij een 
heel bijzondere diploma uitreiking. 
 
Vriendelijke groeten, 
 

Antje de Boer 

Waarnemend directeur OSG Sevenwolden 
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