
Beste leerlingen, 
 
Allereerst hopen we dat je dit bericht in goede gezondheid leest. 
 
Besluiten 
Zojuist zijn er vijf belangrijke besluiten genomen: 
 

1. De centraal examens gaan dit jaar niet door. 

De schoolexamens zullen bepalen of er een diploma behaald wordt. Er komt een landelijke 
zak-slaagregeling voor de schoolexamens. Er komt een regeling voor herkansen als je gezakt 
bent. 

 
2. De schriftelijke schoolexamens gaan deze week en volgende week niet door.  

Deze worden waarschijnlijk verplaatst naar een periode na de meivakantie. 
 
3. De herkansingsweek die gepland staat in april gaat niet door. 

Deze wordt waarschijnlijk verplaatst naar een periode na de meivakantie 
 
4. Mondelinge examens en digitale opdrachten gaan online door. 

 
5. De cijfers van SE3 worden deze week bekend gemaakt. 

 
Vragen 
We snappen dat dit een onzeker bericht is en dat het vragen oproept;  
Wat betekent dit voor mij? Wanneer ben ik geslaagd en wanneer krijg ik de uitslag hiervan? Kom ik 
nog in aanmerking voor een herkansing? Als ik er slecht voor sta, krijg ik dan nog een extra 
herkansing? Geldt de 80%-regeling nog voor het mogen herkansen? Wanneer zijn de herkansingen? 
Wanneer kan ik mijn herkansingen opgeven? Wanneer precies worden toetsen ingehaald? 
Gaan de lessen door? Ik zit in mijn eerste jaar van een tweejarig traject; krijg ik dan wel certificaten? 
 
Op al deze vragen en waarschijnlijk nog wel meer vragen gaan we antwoord geven. Je snapt dat dit 
voor onze school ook een uitzonderlijke situatie is. We hebben daarom even tijd nodig om een 
nieuw plan te maken. We wachten hierin ook op de richtlijnen van de overheid. We gaan er alles 
aan doen om ervoor te zorgen dat jullie zo snel mogelijk duidelijkheid krijgen.  
 
Diploma en certificaten 
Ons doel blijft om jullie op een goede manier te begeleiden naar een diploma of naar certificaten! 
 
Vragen 
Heb je vragen naar aanleiding van deze mail? Dan kun je altijd contact opnemen 
met Marriet Spruit (mspruit@roctilburg.nl) of Marleen van Hout (mvhout@roctilburg.nl).  
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