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Aan de examenleerlingen VMBO B/K en hun ouders   

Datum Betreft 

3 april 2020 Planning SE vmbo BK 

 

 
Beste examenleerlingen en ouders,  
 
Afgelopen dinsdag heeft de minister president, de heer Rutte, laten weten dat de sluiting van 
de scholen is verlengd. De verlenging geldt vanaf maandag 6 april tot en met dinsdag 28 
april. In de week vóór dinsdag 28 april zal het kabinet besluiten of langere sluiting van de 
scholen nodig is. Uiteraard zullen wij jullie hierover informeren. 
 
De verwachting was dat afgelopen dinsdag ook meer bekend zou worden over de 
schoolexamens, de richtlijnen van het RIVM voor het afnemen van examens op school en de 
nieuwe slaag/zak regeling. Helaas is dit niet het geval, dus het is nog even afwachten.  
 
Ter voorbereiding op de schoolexamens heeft de directie een aantal besluiten genomen:  
 
Engels: Jullie mondeling van Engels wordt gepland voor komende week. Het mondeling zal 
digitaal worden afgenomen. Het afnamemoment verschijnt in je rooster in Zermelo.  
Zorg dat je aanwezig bent! 
 
Nederlands: Het SE Nederlands komt te vervallen. Dit is besloten omdat jullie de onderdelen 
lezen en schrijven al in het SE van leerjaar 3 hebben gemaakt. Dit betekent dat jullie vanaf nu 
geen les Nederlands meer hebben. 
 
Wiskunde: Jullie krijgen binnenkort instructies over het PO Meetkunde. Dit wordt op afstand 
afgenomen.  
 
Schriftelijke SE’s wiskunde/biologie: De SE’s van periode 4.3 voor deze vakken worden op 
school afgenomen tussen 20 en 22 april. Dit toetsmoment verschijnt ook in je rooster op 
Zermelo.  
 
Schriftelijk SE economie: Hierover volgt informatie.  
 
Je vragen kun je mailen naar examenzaken@marcanti.espritscholen.nl.  
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Het Marcanti College is gesloten op:  

 Goede Vrijdag 10 april,  

 Tweede Paasdag 13 april  

 Meivakantie donderdag 23 april tot en met dinsdag 5 mei.  
Op deze dagen worden er ook geen lessen op afstand aangeboden. 
 
Met deze genomen besluiten vertrouwen wij erop dat een deel van jullie onzekerheid is 
weggenomen. We snappen dat het een heel vreemde situatie is en wij zullen jullie op de 
hoogte houden van de ontwikkelingen. 
 

Met vriendelijke groet,  
 

 
 
 
 
 
 

De heer S. Tan, 
directeur 

 


