
 

 

 

 

 

 

 

 

Leiden,  24 maart 2020 

Betreft:  Update onderwijs tijdens Coronavirus 

 

 

Geachte ouder(s)/verzorger(s), Beste leerlingen, 

 

Gisteravond heeft het kabinet strengere maatregelen bekend gemaakt om de verspreiding van het Coronavirus te 

beperken. Deze maatregelen hebben gevolgen voor ons onderwijs en het centraal examen, daarover willen wij u 

informeren. 

 

Centraal examen 

We willen u op de hoogte stellen dat Arie Slob, minister van Onderwijs, bekend heeft gemaakt dat het centraal examen 

dit schooljaar niet wordt afgenomen. Voor ons is dit een unieke en bijzondere situatie. Dit heeft natuurlijk 

consequenties. Een korte samenvatting van de besluiten van de minister van Onderwijs: 

• Het centraal examen (CE) gaat dit schooljaar niet door. 

• Bij voldoende afronding van het schoolexamen (SE) ontvangt de leerling uit het examenjaar een volwaardig 

diploma. 

• De eindcijfers worden bepaald op basis van de resultaten van het SE. 

• De SE’s moeten vóór 6 juni 2020 worden afgenomen. Daarna volgen mogelijkheden tot herkansen. 

• Er volgt vanuit de overheid een uniforme slaag-/zakregeling en voorschriften. Deze regeling en voorschriften 

houden wij aan. 

 

Schoolexamen examenklassen 

De geplande toetsweek 3 voor de examenklassen wordt tot nader order opgeschort. Dit heeft ook gevolgen voor de 

mondelingen die deze week gepland stonden; de mondelingen kunnen na vandaag niet meer op school afgenomen 

worden. In overleg met de leerling kan er voor gekozen worden om het mondeling op afstand – via bijvoorbeeld 

Microsoft Teams – af te nemen. Indien dit – om welke reden dan ook – niet mogelijk blijkt te zijn, wordt het mondeling 

ook tot nader order uitgesteld.  

 

Wanneer wij meer informatie over de afname van de schoolexamens hebben, zullen wij u nader informeren.  

 

Bereikbaarheid school 

De school is vanaf morgen voor alle leerlingen gesloten. Wij hebben docenten verzocht allen thuis te werken. De school 

blijft tussen 08:00 uur en 16:00 uur telefonisch bereikbaar. Wij raden u aan bij vragen per mail contact op te nemen 

met de mentor en/of teamleider van uw kind. 

 

Onderwijs 

Wij gaan ons nu richten op het verder vormgeven van het onderwijs op afstand. Tot op heden kon dat niet middels 

een rooster, vanwege de focus op de examenleerlingen. Door de nieuwe maatregelen zijn de schoolexamens 

opgeschort tot in ieder geval na 6 april. Vandaar dat wij komende week starten met het afstandsonderwijs conform 

een rooster. Meer informatie hierover ontvangt u uiterlijk aanstaande donderdag. 

 



Communicatie 

Zeker in deze tijd is het belangrijk om met elkaar in contact te blijven. Als school hanteren wij de gebruikelijke 

communicatiekanalen en hebben deze als volgt gestructureerd:  

• ELO  

o Studiewijzers, lesmateriaal en opdrachten.  

• Magister  

o Overzicht per dag wat de leerling kan doen.  

• Microsoft Teams  

o Microsoft Teams biedt mogelijkheden om live met docenten te communiceren.  

• Outlook  

o Communicatiemiddel met docenten en leerlingen.  

• Website & Instagram  

o Herhaling van de informatie die vanuit school gecommuniceerd wordt.  

 

Handige link 

Op de volgende site staat nuttige informatie voor kinderen, ouders, opvoeders en professionals en hoe om te gaan in 

deze nieuwe situatie: https://www.nji.nl/coronavirus#rowIndex1 

 

Wij begrijpen dat het voor iedereen een bijzondere periode is. Wij blijven graag met u en de leerlingen in contact. De 

mentoren zijn via de gebruikelijke manier en online te benaderen voor vragen en/of opmerkingen. Wij wensen 

iedereen alle sterkte toe. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

De schoolleiding 

https://www.nji.nl/coronavirus#rowIndex1

