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Tilburg, 18 maart 2020
Inleidend
Zondag 15 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het
coronavirus. Scholen en kinderdagverblijven sluiten tot en met maandag 6 april. Voor leerlingen van
ouders uit cruciale beroepsgroepen is er wel opvang in de school en het kinderdagverblijf, zodat hun
ouders kunnen blijven werken. Deze opvang is zonder extra kosten.
Scholen verzorgen zoveel mogelijk onderwijs op afstand om te zorgen dat de schade voor leerlingen
beperkt wordt met prioriteit voor eindexamenleerlingen. Ter informatie twee interessante websites:
Les op afstand en lesgeven op afstand.

Examens
Op rijksoverheid.nl zijn vanmiddag de meest gestelde vragen over het coronavirus en voortgezet
onderwijs aangevuld met vragen en antwoorden over de examens.

Gaan de school- en praktijkexamens door?
Ja. Middelbare scholen geven voorrang aan de school- en praktijkexamens. De manier waarop zal
verschillen per school. Scholen passen maatwerk toe bij de school- en praktijkexamens. De
praktijkexamens en de digitale examens op het vmbo starten vanaf 30 maart. Deze examens hebben
een flexibele afnameperiode en scholen kunnen deze vanaf die datum gaan afnemen.

Mogen er ook andere leerlingen dan de eindexamenleerlingen naar school komen voor het
afleggen van schoolexamentoetsen?
Alleen leerlingen die dit schooljaar het eindexamen afleggen en opgaan voor het diploma mogen
naar school komen.

Gaan de centrale examens door?
De centrale examens starten op 7 mei en gaan vooralsnog door. Mochten de centrale examens toch
niet door kunnen gaan, dan wordt dit uiterlijk op maandag 6 april besloten en duidelijk
gecommuniceerd zodat scholen zich kunnen voorbereiden als dat nodig is. Scholen worden hierover
uiterlijk 6 april actief geïnformeerd.

Welke regels gelden er voor de school- en praktijkexamens?
Al het onderwijs personeel en leerlingen die aanwezig zijn op school moeten volledig klachtenvrij zijn
of anders thuis blijven. Er komt voor scholen nog nadere informatie beschikbaar van het RIVM.

Wat als een leerling ziek is of niet naar het school- of praktijkexamen kan komen?
Als een leerling ziek is of in thuisquarantaine zit dan kan de leerling later het schoolexamen afronden,
tot uiterlijk de start van het centraal examen. Als het voor een leerling niet mogelijk is om voor de
start van het eerste tijdvak de schoolexamens af te ronden, heeft de school de mogelijkheid om de
schoolexamens door te laten lopen in het eerste tijdvak (op basis van artikel 32 uit het
Eindexamenbesluit). Het schoolexamen van een vak moet zijn afgerond voordat de leerling
deelneemt aan het centraal examen van dat vak. Als al deze maatregelen geen oplossing bieden,
kunnen leerlingen ook worden doorverwezen naar het 2e tijdvak.

Wat als de cijfers voor het schoolexamen niet op tijd voor het centraal examen kunnen worden
aangeleverd?
Scholen krijgen meer tijd om de cijfers van de schoolexamens door te geven. Andere jaren moesten
die cijfers tien dagen voor de start van de centrale examens doorgegeven zijn. Nu moet dat in ieder
geval voordat de leerling centraal examen in dat vak doet. Scholen kunnen daardoor flexibeler
omgaan met het inplannen van schoolexamens.

Wat als leerlingen het schoolexamen niet kunnen afronden voor de start van het centraal examen?
Voor de papieren centrale examens met een vast afnametijdstip (vmbo-tl, havo en vwo) geldt dat de
schoolexamentoetsen nog tot 10 dagen voor het eerste tijdvak (deze start op 7 mei) kunnen worden
ingehaald. Als dit niet lukt, kan de school ervoor kiezen om het PTA aan te passen (met instemming
van de MR en melding hiervan bij de Inspectie) zodat bijvoorbeeld toetsen kunnen worden
samengevoegd. In een uiterst geval kan er gebruik worden gemaakt van de mogelijkheid (artikel 3 2
van het Eindexamenbesluit) om de afname van de schoolexamens door te laten lopen in het eerste
tijdvak. Het schoolexamen van een vak moet zijn afgesloten voordat de leerling deelneemt aan het
centraal examen van dat vak.
Voor de centrale examens met flexibele afnametijdstippen (vmbo-bb en –kb flex en de cspe’s) geldt
dat deze flexibele afnames hebben. Scholen hebben de mogelijkheid om de afnames hiervan te
verplaatsen naar een later moment als dat nodig is voor de afronding van het schoolexamen. Als dat
geen oplossing vormt, kunnen dezelfde opties worden gebruikt als hierboven genoemd.

Hoe wordt er omgegaan met centrale examens met flexibele afnametijdstippen?

Waar het gaat om centrale examens met flexibele afnametijdstippen (de digitale flexibele examens in
vmbo bb en kb en de praktijkexamens) hebben scholen de mogelijkheid om de afnames hiervan te
verplaatsen naar een later moment, zodat er ruimte ontstaat om zowel het schoolexamen als het
centraal examen af te ronden.

Mag het PTA worden aangepast?
Als het vanwege de huidige situatie noodzakelijk is om het PTA aan te passen, dan mag dat. Een
voorwaarde hierbij is dat alle verplichte eindtermen gedekt worden. Om het PTA aan te passen is
toestemming van MR nodig en de school moet dit melden bij de Inspectie. De VO-raad is op dit
moment bezig met het opstellen van een handreiking over het aanpassen van het PTA.

Wat geldt er voor het volwassenenonderwijs (vavo)?
Voor het vavo gelden dezelfde regels en mogelijkheden als voor het reguliere voortgezet onderwijs.
Zie de andere Q&A’s voor meer informatie.

Hoe gaat het met het Staatsexamen?
Het Staatsexamen gaat vooralsnog door, zowel het centraal examen als het college-examen. Bij een
verandering van deze situatie volgt meer informatie.

·

Mededeling van de GGD

In verband met de verspreiding van het nieuwe coronavirus en de
onvoorspelbaarheid daarvan, heeft het RIVM op 11 maart 2020 voor heel
Nederland besloten dat ook voor de vaccinaties die in grotere groepen gegeven
worden maatregelen getroffen moeten worden. Dit om mogelijke verspreiding van
het coronavirus tegen te gaan.
Vaccinatieweek HPV prik wordt uitgesteld
Dit betekent concreet dat de vaccinatieweek tegen de infectieziekten
baarmoederhalskanker (HPV) die gepland stond in week 20 (11 tot en met 15
mei), niet doorgaat en wordt uitgesteld tot na de zomervakantie. Met uitstel van
een half jaar komt de bescherming van de 12/13 jarige meisjes tegen deze ziekte
niet in gevaar. De meisjes hebben nog geen uitnodiging voor deze vaccinatie
gekregen, zij krijgen in het najaar een uitnodiging voor week 42 (12 tot en met 16
oktober ).
Men ACWY
Leerlingen geboren in 2006 en leerlingen geboren in de periode 2001 tot en met
2005 die eerder nog niet voor een Men ACWY (vaccinatie tegen meningokokken)
vaccinatie zijn geweest, krijgen dit voorjaar waarschijnlijk wel nog een oproep voor
de Men ACWY vaccinatie. In verband met het coronavirus weten we nog niet
wanneer en waar deze leerlingen worden opgeroepen.
.
Voor meer informatie en de meest actuele informatie met betrekking tot de
vaccinatieweken: www.ggdlimburgnoord.nl.

