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Aan de ouders en leerlingen van leerjaar 3 en Havo 4  

Datum Betreft 

3 april 2020 Besluit schoolexamens voorexamenklassen  

 

 
Beste ouders en leerlingen van de voorexamenklassen (leerjaar 3 en Havo 4),  
 
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 van de voorexamenklasse. Helaas is dit niet het geval, dus het is nog even 
afwachten. 
 
Ter voorbereiding op de schoolexamens heeft de directie wel een besluit genomen: 
 
De schoolexamens (SE 1) die gepland stonden voor periode 4 zullen komen te vervallen. Wij 
gaan er met elkaar naar kijken hoe deze stof op een ander moment kan worden getoetst aan 
de hand van de richtlijnen van het kabinet. 
 
Wij begrijpen dat ook jullie op dit moment in een heel lastige situatie zitten. Werken vanuit huis 
waar vaak meer gezinsleden zijn, het delen van devices (Ipad, Chromebook, etc.), beperkt 
naar buiten mogen.  
 
Wij bieden jullie onderwijs op afstand en dit is samen zoeken naar de juiste manier. Daarom 
zijn wij benieuwd naar jullie ervaringen en ideeën. Om deze informatie mee te kunnen nemen 
in de verdere ontwikkelingen krijgen jullie binnenkort een digitale enquête.  
 
Blijf goed de lessen volgen, doe actief mee en maak je huiswerk. 
 
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. 
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Met het genomen besluit 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 
 


