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Breukelen, 20-03-2020 
 
Betreft: update klas 4 
 
 
Beste examenleerling, ouder(s), verzorger(s). 
 
Met deze brief wil ik jullie informeren over het onderwijs op afstand, het naderende SE, CSPE en de 
eindexamens. 
 
Onderwijs op afstand 
Terugkijkend op de afgelopen week is er veel gebeurd. Een hele week niet naar school, thuis 
zelfstandig aan het werk, een eigen dagindeling maken, opdrachten die op verschillende manieren 
ingeleverd moeten worden, docenten die online lessen geven. Allemaal veranderingen waaraan 
iedereen heeft moeten wennen. We zien dat sommige leerlingen hiermee goed aan de slag zijn 
gegaan, andere leerlingen hebben daar meer moeite mee. De mentoren krijgen deze week een 
overzicht van de vakdocenten. Mocht er reden toe zijn, dan neemt de mentor volgende week contact 
op met jou en/of je ouders. 
 
De rapporten 
Vandaag zijn de rapporten, met de definitieve resultaten van de herkansingen, opgestuurd naar huis. 
Controleer je cijfers goed. Bij veel leerlingen staat er nog een O bij de stage in klas 4. Bij de meeste 
leerlingen is het nog niet ingeleverde verslag daarvan de oorzaak. 
 
Het naderend SE 
In het bericht dat we ontvingen van de minister, wordt toestemming gegeven om de SE’s en CSPE’s 
af te nemen, met in achtneming van de regels rondom hygiëne vanuit het RIVM.  
Extra maatregelen die betrekking hebben op SE 9 zijn: 
 

• Voor een enkel vak wordt een PTA wijziging gemaakt. Hierdoor zijn er minder 
toetsmomenten. De weging van sommige toetsen kunnen daardoor wijzigen. Hierover krijg 
je later bericht. 

 

• We hebben een rooster gemaakt waarbij rekening is gehouden met kleine groepen 
leerlingen in het lokaal (max. 13 leerlingen) De minimale tussenruimte van 1,5 meter tussen 
iedere leerling is daarmee geborgd. 

 

• Per dag heeft iedere leerling maximaal van één vak een toets. Leerlingen kunnen, als ze op 
school komen, direct naar het betreffende lokaal en kunnen na afloop direct naar huis. 

 

• Ook zijn er leerlingen die nog een SE of een herkansing van een eerdere periode moeten 
maken. Met deze leerlingen wordt een aparte afspraak gemaakt. Hierdoor is het mogelijk dat 
een leerling meer dan één toets op een dag heeft. 
 

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2020Z05219&did=2020D10849
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• Voor het profielvak Z&W moet er nog een onderdeel worden getoetst. De technische 
profielvakken hebben nog een onderdeel als voorbereiding van het CSPE. Dit wordt apart 
ingepland. 

 

• De mondelingen worden in groepjes van vier leerlingen afgenomen. Over de precieze 
organisatie hiervan krijg je later bericht. 

 

• Er zijn extra mogelijkheden om de werkplek van een leerling schoon te maken. 
 

• Iedere docent is maximaal één keer ingezet om te surveilleren (met uitzondering van de 
mondelingen). 

 

• We verwachten je bij een toets als je gezond bent. De leerlingen en docenten mogen geen 
koorts hebben, niet hoesten en niet neusverkouden zijn. Daarbij behouden we het recht om 
een leerling naar huis te sturen als wij dat volgens de richtlijnen verstandig achten.   
In de brief van de minister staat hierover het volgende: 

 
“Ik heb begrip voor de zorgen die leerlingen, ouders en onderwijspersoneel kunnen hebben in de 
huidige situatie. Deelname aan de onderwijs- en examenactiviteiten op school is niet verplicht. Voor 
het onderwijspersoneel worden hierover op schoolniveau afspraken gemaakt. Tegelijkertijd mag er 
van leerlingen worden verwacht dat zij als er geen gezondheidsklachten zijn, deelnemen aan de 
schoolexamens die worden afgenomen. Zij mogen er op vertrouwen dat scholen zich aan alle 
voorschriften van het RIVM houden. Echter, leerlingen moeten niet uit angst voor het niet behalen 
van hun diploma zich gedwongen voelen naar school te gaan. Indien leerlingen ziek zijn, in 
thuisquarantaine zitten of een kwetsbare gezondheid hebben dan zullen scholen deze leerlingen op 
een later moment in staat stellen het schoolexamen af te ronden”. 
 

• Als de leerling niet deelneemt aan het SE, verwacht de school voor aanvang van de toets een 
afmelding via een telefoontje of een mail vanuit de ouders. Dit kan via info@broeckland.nl 

 

• Het inhalen gebeurt aan de hand van maatwerk, maar voordat het CE begint. 
 

• Het SE rooster wordt uiterlijk maandag 23 maart met de leerlingen gedeeld. 
 
 
Het CSPE 
Voor de profielvakken zijn de voorbereidingen getroffen. Zoals het er nu uitziet, kunnen we daar 6 
april mee starten. Je krijgt hiervoor een apart rooster of je hebt dat al ontvangen. Het kan zijn dat je 
rooster nog aangepast wordt in verband met de richtlijnen van het RIVM. 
Het rooster komt ook in je magister te staan. 
 
Onderdelen van het examen waarbij het houden van onderlinge afstand onmogelijk is, worden tot 
nader bericht uitgesteld. Het gaat hierbij om een onderdeel bij het examen van Zorg & Welzijn en 
Groen. 
 

mailto:info@broeckland.nl
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Het CE 
Vooralsnog begint het Centraal Examen op 7 mei. Het rooster voor de zogenoemde flex-examens van 
de basis en kader leerlingen staat al in je Magister. Ga er hierbij ook vanuit dat het nog kan 
veranderen. Het volgende is belangrijk om rekening mee te houden: 
 
”Indien leerlingen ziek zijn, in thuisquarantaine zitten of een kwetsbare gezondheid hebben dan zullen 
scholen deze leerlingen op een later moment in staat stellen het schoolexamen af te ronden. Indien 
nodig kunnen deze leerlingen ook naar het tweede tijdvak (15 t/m 18 juni) of eventueel het derde 
tijdvak (11 t/m 20 augustus) worden verwezen zodat er meer tijd is voor het afronden van het 
schoolexamen.” 
 
De geplande examentraining voor T4 gaat vooralsnog door; op school of online. 
 
We hopen dat we jullie voldoende heb geïnformeerd. Mochten er nog vragen zijn, kun je contact op 
nemen met je mentor of met je afdelingsleider. 
Voor de B41, B42 en B43  c.karsemeijer@broeckland.nl 
Voor de B44, B45, K41, K42, T4  j.brouwer@broeckland.nl 
 
Met vriendelijke groet, 
C. Karsemeijer en J. Brouwer 
Afdelingsleiders klas 4 
Broeckland College Breukelen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlage: 
Informatie Rijksoverheid over Corona en het eindexamen 
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