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(School)examens – LAATSTE NIEUWS! 
Ongetwijfeld heeft u gisteren de berichtgeving gevolgd over het afgelasten van de examens dit schooljaar. 
Er zullen gemengde gevoelens zijn ontstaan bij u en uw zoon/dochter. Want geen examen hoeven doen is 
aan de ene kant misschien een opluchting, maar zoals zoveel in deze tijd, zorgt het ook voor verwarring en 
vragen. Met name ook voor de leerlingen die er naar aanleiding van hun schoolexamen niet zo goed 
voorstaan, kan dit een grote teleurstelling zijn. Daarbij komen dan ook nog alle randverschijnselen die 
horen bij het afsluiten van het examenjaar. Geen eindschoolfeest, geen barbecue, geen gezamenlijke 
laatste lesdag en geen gezamenlijk moment voor het bekendmaken van de resultaten. Dat alles kan bij u 
en uw zoon/dochter best wat emoties losmaken en dat begrijpen wij zeer goed. Bij ons gebeurt dat ook.  

Naar aanleiding van het besluit van minister Slob om de centrale examens dit jaar niet door te laten gaan, 
heeft er vanmorgen overleg plaatsgevonden met alle betrokkenen op het Haarlem College. Zoals u 
wellicht begrepen heeft, wordt op basis van de schoolexamenresultaten nu bepaald of een leerling 
geslaagd is of niet. Volgens welke ‘zak-slaagregeling’ dat gebeurt, wordt nog bepaald door het ministerie. 
Ook de mogelijkheid voor een herkansing is nog onderwerp van gesprek op het ministerie. We kunnen nu 
dus nu nog niet zeggen of een leerling geslaagd is of niet. We hebben tot 1 juni de tijd om alles af te 
ronden. 

Om goed te kunnen bepalen welk resultaat een leerling behaald heeft voor het schoolexamen, moet het 
schoolexamen afgerond zijn. Dat is voor de leerlingen op het Haarlem College nu nog niet het geval, 
immers, de school moest sluiten nog voor de deadline van het afronden van het toetsprogramma. Er 
staan nog toetsen open: 

1. Toetsen die door individuele leerlingen nog niet gemaakt zijn, bijvoorbeeld omdat zij ziek waren. 
Hierover wordt door individuele docenten met de leerlingen een afspraak gemaakt. Het kan zijn 
dat deze toets op afstand wordt gemaakt, het kan ook zijn dat dat niet mogelijk is en er een 
moment wordt verzorgd op school. Dat zal dan in elk geval minimaal ná 6 april zijn. 

2. Toetsen die door klassen nog niet zijn gemaakt. Hierbij zijn er 2 mogelijkheden.  
a. De toets komt te vervallen, omdat de eindterm die in de toets getoetst wordt, al eerder 

is getoetst en daarmee gedekt is. 
b. De toets moet doorgang vinden. Hiervoor worden mogelijkheden bekeken die ervoor 

zorgen dat de toets op afstand gemaakt kan worden. Als dat niet het geval is, dan wordt 
er een moment verzorgd op school. Dat zal dan in elk geval minimaal ná 6 april zijn. 

De toetsen die nog open staan, zijn de afgelopen week in kaart gebracht. Er is overleg met de vakgroepen 
over de eindtermen die gedekt worden met deze toetsen en welke toetsen dus kunnen komen te 
vervallen (zie boven bij 2a.) 

Op dit moment wachten we op bericht uit Den-Haag over de zak-slaagregeling en de mogelijkheid om te 
herkansen. Met het complete pakket aan regels en richtlijnen, kunnen we u naar verwachting halverwege 
volgende week berichten over het verdere verloop. Nogmaals, toetsen en herkansingen die op school 
moeten worden gemaakt, zullen niet eerder dan ná 6 april doorgang vinden. Leerlingen zullen tijdig 
geïnformeerd worden over het programma en hebben voldoende tijd om de toets voor te bereiden.  
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In de tussentijd is het van belang dat de kennis op peil blijft en leerlingen een dag- en werkritme blijven 
houden. U kunt van ons verwachten dat we er alles aan doen om tot een goede afronding van het 
examenjaar te komen.  

Informatie rondom Corona vanuit CJG Kennemerland 
Op de extra pagina sturen wij u graag informatie vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin voor alle 
ouders/verzorgers in onze regio. Dit betreft informatie over een (gratis) webinar voor ouders op maandag 
30 maart:  Hoe kom je als gezin de corona-periode door?  
Ouders uit de hele regio Kennemerland kunnen zich hiervoor aanmelden via de aanmeldlink. 

NOVA: Inlopen mbo live wordt Studiekeuze-advies op 
afstand 
Vanwege de maatregelen van 23-3-2020 rond het coronavirus gaat Inlopen mbo live niet door. Zijn er 
leerlingen met een vraag voordat zij zich kunnen aanmelden voor een opleiding? Dan kunnen zij zich 
aanmelden voor een studiekeuze-advies op afstand met een voorlichter op 26 maart en 2 april.  

Ga naar studiekeuze-advies op afstand >> 

Volg onze Updates Coronavirus >> 

 

 

Namens het voltallige team van het Haarlem College, 
Houdt een afstand van 1,5 meter goed in de gaten.  
Blijf gezond en wees elkaar tot steun! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Marc Teulings 
Directeur  
 
 
 
 
 
 

https://elinkeu.clickdimensions.com/c/6/?T=MzExNzA0MDU%3AcDEtYjIwMDg0LTkxNWRmOWEzODA1OTQ1YmU4Zjk4ZTNlMzhkYTgxYjU4%3AbC5rZXNzZW5zQGhhYXJsZW1jb2xsZWdlLm5s%3AY29udGFjdC0wOWUzYWQyYjIzZThlODExODE1NmUwMDcxYjY1MmY4MS1jOGU5YWZhMTkyMDE0Y2UxYjQzYjIzNGJlNjU5MjA2YQ%3AZmFsc2U%3AMQ%3A%3AaHR0cHM6Ly93d3cubm92YWNvbGxlZ2Uubmwvb3Blbi1odWlzL29wZW4taHVpcy8_X2NsZGVlPWJDNXJaWE56Wlc1elFHaGhZWEpzWlcxamIyeHNaV2RsTG01cyZyZWNpcGllbnRpZD1jb250YWN0LTA5ZTNhZDJiMjNlOGU4MTE4MTU2ZTAwNzFiNjUyZjgxLWM4ZTlhZmExOTIwMTRjZTFiNDNiMjM0YmU2NTkyMDZhJmVzaWQ9ZDQzMWY4NDYtZDE2ZC1lYTExLWE4MTEtMDAwZDNhYjU1ODAx&K=eqWT5fLeD7Bk34pvizNISw
https://elinkeu.clickdimensions.com/c/6/?T=MzExNzA0MDU%3AcDEtYjIwMDg0LTkxNWRmOWEzODA1OTQ1YmU4Zjk4ZTNlMzhkYTgxYjU4%3AbC5rZXNzZW5zQGhhYXJsZW1jb2xsZWdlLm5s%3AY29udGFjdC0wOWUzYWQyYjIzZThlODExODE1NmUwMDcxYjY1MmY4MS1jOGU5YWZhMTkyMDE0Y2UxYjQzYjIzNGJlNjU5MjA2YQ%3AZmFsc2U%3AMw%3A%3AaHR0cHM6Ly93d3cubm92YWNvbGxlZ2UubmwvYWN0dWVlbC9uaWV1d3MvY29yb25hdmlydXMvP19jbGRlZT1iQzVyWlhOelpXNXpRR2hoWVhKc1pXMWpiMnhzWldkbExtNXMmcmVjaXBpZW50aWQ9Y29udGFjdC0wOWUzYWQyYjIzZThlODExODE1NmUwMDcxYjY1MmY4MS1jOGU5YWZhMTkyMDE0Y2UxYjQzYjIzNGJlNjU5MjA2YSZlc2lkPWQ0MzFmODQ2LWQxNmQtZWExMS1hODExLTAwMGQzYWI1NTgwMQ&K=TRU4gxMvT-z7OZUWyPLn6A
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Gratis webinar 
Hoe kom je als gezin de corona-periode door?  
 
Het is een pittige tijd waarin veel op je afkomt als ouder. Je moet je eigen (thuis)werk zien te 
verenigen met de begeleiding van het schoolwerk van de kinderen, én je hebt de kinderen fulltime 
om je heen. Je hebt je eigen zorgen, onzekerheden en emoties, maar ziet ook die van de kinderen. 
Het CJG Haarlemmermeer wil jou als ouder ondersteunen met het gratis webinar ‘Hoe kom je als 
gezin de corona-periode door?’ op maandag 30 maart 2020. 
Een webinar is een live online uitzending waaraan iedereen kan deelnemen vanaf elke gewenste 
plek via laptop, tablet of smartphone. In dit webinar helpt kinderpsycholoog en opvoedkundige 
Tischa Neve je op weg met ideeën en geeft antwoorden op al deze dilemma’s. Je kunt ook live 
vragen stellen via de chat-functie. 
In dit webinar krijg je tips van 
kinderpsycholoog Tischa Neve: 
• Hoe begeleid je je kinderen zo goed mogelijk in 

deze coronaperiode? 
• Wat bespreek je wel en niet met ze? 
• Hoe help je ze bij hun angsten en andere emoties? 
• Hoe kom je als gezin de dagen zo goed 

mogelijk door? 
• Hoe zorg je voor een goede dagindeling? 
• Hoe zorg je ervoor dat je zelf overeind blijft en 

de spanningen niet op de kinderen richt? 
• En hoe zorg je ervoor dat de stap terug naar 

het normale leven zo makkelijk mogelijk 
verloopt? 

Praktische informatie 
✓ Voor wie? Voor ouders met kinderen van 0 tot 18 jaar. 
✓ Door wie? Het webinar wordt georganiseerd door CJG Haarlemmermeer. Tischa 

Neve, kinderpsychologe en opvoedkundige, doet de presentatie. 
✓ Wanneer? Maandag 30 maart 2020, van 20.30 tot 21.30 uur. 

Mocht het tijdstip van het webinar niet uitkomen, geen probleem! Als je je aanmeldt, ontvang 
je een linkje waarmee je het nog een maand lang terug kunt kijken. 

✓ Wat kost het? Helemaal niets! 
✓ Wat heb je nodig voor een webinar? Een computer of tablet met een stabiele 

internetverbinding en geluid. En een lekker kopje koffie of thee. 
 
Meld je gratis aan voor dit webinar: www.cjghaarlemmermeer.nl/nieuws 

 
 Heb je nog meer vragen over opgroeien en opvoeden? Neem contact op met het CJG Haarlemmermeer via 
telefoon 023 55 41 588 of het online contactformulier op www.cjghaarlemmermeer.nl/contact 
 

https://www.cjghaarlemmermeer.nl/gratis-webinar-hoe-kom-je-als-gezin-de-corona-periode-door/
http://www.cjghaarlemmermeer.nl/contact
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