
 

 
 
 
Nijverdal, 24 maart 2020 
 
 
Geachte ouder en/of verzorger, 
 
Centraal examen 
De centrale examens gaan dit schooljaar niet door. Dat heeft minister Slob (onderwijs) besloten 
samen met de onderwijsorganisaties. Wij informeren u hierover in deze brief. Ook leest u over de (al 
dan niet geplande) activiteiten tot aan de zomervakantie en in verband daarmee een mogelijke 
aanpassing van de ouderbijdrage. Als laatste is er nieuws van de bibliotheek.  
 
Schoolexamens 
Scholen krijgen door dit besluit meer tijd om de schoolexamens af te ronden. De resultaten van de 
schoolexamens vormen de basis voor het behalen van het diploma dit schooljaar.  
 
CSG Reggesteyn hanteert hierbij de volgende uitgangspunten:  

1. Maatregelen van de overheid ter bestrijding van het coronavirus staan voorop 
2. We willen een kwalitatief goede afronding van de schoolexamenperiode 
3. We organiseren geen onderwijsactiviteiten in school voor leerlingen. Daarom organiseren we 

de schoolexamens ook anders, namelijk niet op school 
 

Hoe doen we dit? 
Door de Medezeggenschapsraad (MR) wordt op korte termijn een gewijzigd PTA (Programma 
toetsing en afsluiting) goedgekeurd. Dit PTA is gebaseerd op bovenstaande uitgangspunten en 
zorgvuldig opgesteld door vakdocenten in overleg met de examensecretaris en schoolleiding. De 
lesstof die getoetst wordt blijft ongewijzigd, maar de vorm waarin getoetst wordt is aangepast. 
Schoolexamens over reeds getoetste stof worden vervangen door facultatieve toetsen. De 
schoolexamens over nog niet getoetste stof die op school zouden worden afgenomen zijn vervangen 
door drie vormen van toetsen op afstand: 

 De mondelinge toets 

 De schriftelijke toets 

 De ingeroosterde praktische opdracht (PO) 
We zullen met de docenten en leerlingen duidelijke afspraken maken over de uitvoering van de 
toetsen op afstand. 
 
Wanneer vinden de schoolexamens plaats? 
De schoolexamens vinden vooralsnog plaats in de periode vanaf 30 maart. Begin april komt er meer 

duidelijkheid over de herkansingsregeling: we zullen daar zo snel mogelijk over berichten. 

Gezamenlijke activiteiten 
Alle geplande buitenlesactiviteiten gaan tot aan de zomervakantie niet door. Dit betekent niet dat we 
tot die tijd niks zullen vieren, maar dat we dit waar mogelijk op aangepaste wijze doen.   
In verband met de annuleringen van diverse activiteiten (laatste schooldag/excursies/werkweken) als 
gevolg van het coronavirus wordt de ouderbijdrage voor veel leerlingen aangepast. De financiële 



administratie zal de komende weken gaan inventariseren wat er allemaal terugbetaald of verrekend 
gaat worden.  
 
Online bibliotheek 
Leerlingen die graag lezen of met de boekenlijst aan de slag willen kunnen zich gratis registreren bij  
www.onlinebibliotheek.nl.  Zij krijgen via Magister instructies over hoe zij zich hiervoor kunnen 
aanmelden.  
 
Website 
Wilt u de maatregelen van Reggesteyn en landelijke informatie over het Coronavirus nog eens 
nalezen? Kijkt u op onze website www.Reggesteyn.nl. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Aart van ’t Veld, 
Bestuurder CSG Reggesteyn 
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