
Joure, 6 april 2020 
Betreft update Toetsen en afsluiting schoolexamens 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen, 
 
De afgelopen week is er door de docenten en examensecretaris hard en zorgvuldig gewerkt 
aan het PTA, het Programma van Toetsing en Afsluiting van het schoolexamen. Immers, nu 
er geen eindexamen is, zal het schoolexamen bepalend zijn bij het wel of niet krijgen van 
een diploma.  
 
Het ministerie van onderwijs heeft de scholen de ruimte gegeven het PTA aan te passen om 
zoveel mogelijk recht te doen aan de situatie waar we ons met z’n allen in bevinden.  
Voorwaarde is wel dat van alle vakken nog steeds alle kerndoelen getoetst worden. 
Bovendien moet een nieuw PTA worden goedgekeurd door de medezeggenschapsraad van 
de school. Dit heeft afgelopen week met spoed plaatsgevonden met dank aan de deelraad 
van de locatie Joure.  
 
Docenten geven instructie over de (aangepaste) toetsen en daarom wil ik nogmaals 
benadrukken dat het voor de leerlingen van groot belang is om vooral in contact te zijn 
tijdens de momenten en met de mogelijkheden die daarvoor in het rooster aangegeven 
worden. In een aantal gevallen namelijk is de toetsvorm veranderd waardoor leerlingen 
thuis een opdracht maken en inleveren in plaats van dat zij naar school moeten komen voor 
het maken van een toets. 
 
Bij een aantal toetsen is het nodig dat leerlingen daadwerkelijk naar school komen. Zo zal 
aanstaande woensdag 8 april de luistertoets voor Engels afgenomen worden. We hanteren 
hierbij de richtlijnen van het RIVM en hebben een aantal regels opgesteld waar leerlingen 
zich aan moeten houden. Zie hiervoor ook de bijlage. Zo worden leerlingen over meerdere 
lokalen verdeeld en zullen zij aparte aanvangstijden hebben om samenscholing te 
voorkomen. Buiten zullen echter alsnog docenten staan om hier toezicht op te houden, 
leerlingen lopen via aparte ingangen naar de verschillende lokalen en moeten na de toets 
gelijk het gebouw en het plein verlaten. Toch willen we ouders vragen hier ook vanuit huis 
aandacht aan te schenken en waar mogelijk, toezicht op te houden. Alle leerlingen krijgen 
via de chat in het programma Teams te horen hoe laat ze waar moeten zijn. (Een deel van de 
leerlingen heeft deze luistertoets al op school gemaakt voordat de school gesloten werd). 
 
Ondertussen zijn ook de mondelingen voor Duits begonnen. Dit gebeurt via een 
videoverbinding. Volgende week zullen ook de docenten Engels op deze manier de 
mondelingen afnemen.  
 
Op dit moment voert een aantal collega’s testen uit met als doel te onderzoeken of het 
mogelijk is om op afstand digitaal te kunnen toetsen. Afhankelijk van de uitkomst versturen 
we later deze week het definitieve toetsschema vanaf 13 april. 
 
Wij wachten als school nog op informatie vanuit het ministerie omtrent de zak-slaag regeling 
en de wijze van herkansing. Het komt er dus op neer dat ook wij nog niet precies weten 



wanneer een leerling wel of niet geslaagd is. Ik verwacht dat er komende week meer 
duidelijkheid komt maar begrijp ook dat men op landelijk niveau zorgvuldig te werk gaat.  
 
De ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen die geen examen doen kan ik melden dat er zowel 
op landelijk als ook op schoolniveau wordt nagedacht hoe om te gaan met de overgang aan 
het eind van het jaar. Dit hangt natuurlijk ook samen met het tijdstip waarop wij alle 
leerlingen weer op school mogen ontvangen en hoeveel tijd we dan nog hebben tot de 
zomervakantie. 
 
Kortom, ik kan nog niet over alles duidelijk zijn maar zodra ik meer nieuws heb zal ik me 
weer melden. Ondertussen hoop ik dat het u persoonlijk goed gaat. Waar we als school iets 
kunnen betekenen horen we het graag. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
Antje de Boer 
Waarnemend directeur OSG Sevenwolden 
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