
 

 

 

 

Ter Apel, 24 april 2020 

 

Geachte ouders, beste leerlingen, 

 

Zoals u /jullie allen dinsdagavond 21 april tijdens de persconferentie hebt / hebben kunnen horen, 

blijven de scholen voor voortgezet onderwijs gesloten tot 1 juni 2020. Dat zal ook voor de RSG 

gelden. We handelen hierbij conform de richtlijnen van de regering en het RIVM.  

 

De eindexamenkandidaten zullen in de maand mei hun laatste schoolexamens nog moeten maken.  

De schoolexamens worden afgenomen van 7 t/m 28 mei (21 en 22 mei zijn vakantiedagen). Op de 

volgende bladzijde is het toetsrooster voor deze laatste schoolexamens opgenomen, zodat de 

kandidaten zich kunnen voorbereiden. De wijze waarop deze schoolexamens worden afgenomen, 

zijn verschillend. Sommige schoolexamens worden online en sommige schoolexamens worden op 

school afgenomen. Op de volgende bladzijde is bij elk schoolexamen aangegeven of het online wordt 

afgenomen of op school. De online schoolexamens worden in de ochtend afgenomen en de 

schoolexamens die op school plaatsvinden in de middag. Na de meivakantie volgt een persoonlijk 

rooster waarin de exacte aanvangstijden staan.   

 

Daarnaast zult u/zullen jullie zien dat er een aantal schoolexamens uit het PTA niet in het 

toetsrooster staan. Deze komen te vervallen. Door de huidige maatregelen mogen schoolexamens 

komen te vervallen zolang het PTA de eindtermen dekt. Ik verwijs u/jullie hiervoor naar de 

Handreiking Aanpassing PTA i.v.m. afronding schoolexamens van de VO-raad. 

 

Eindexamenkandidaten die niet online schoolexamens kunnen maken en/of niet naar school kunnen 

komen, omdat zij of hun familie in de risicogroep vallen of  om andere medische redenen niet in 

staat  zijn om schoolexamens te maken, melden dat voor 6 mei 2020 bij hun teamleider:  

- basis, kader en mavo bij mevr. V. Jalvingh (v.jalvingh@rsgterapel.nl).  

- Havo en vwo bij mevr. M. Hofstee (m.hofstee@rsgterapel.nl). 

 

Voor de schoolexamens die op school worden afgenomen, zullen wij vanzelfsprekend de richtlijnen 

van het RIVM volgen.  

 

Er zal in de tweede week van mei nader bericht volgen over schoolexamens die nog ingehaald 

moeten worden evenals de opgave voor de herkansingen. Op 4 juni wordt bepaald of je geslaagd 

bent voor je opleiding. Zoals bekend worden na 4 juni de resultaatverbeteringstoetsen afgenomen 

voor maximaal twee vakken.  

 

Met vriendelijke groet, 

Namens de schoolleiding, 

Jan de Wit, rector-bestuurder 
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datum vak afdeling tijd aantal digitaal 3 + 8 + 12 + 15A 81 + 86 26 + 27 61 + 63

7-mei aardrijkskunde m4 90 25 2e en 3e uur

8-mei economie m4 90 39 2e en 3e uur

8-mei biologie m4 120 46 4 x 6 1 x 8  +  1 x 8 1 x 6

11-mei geschiedenis 45 20 2e uur

12-mei Engels m4c 30 23 4 x 6

13-mei nask2 m4 75 13 1 x 8  +  1 x 5

14-mei geen schoolexamens mavo

15-mei inhalen schoolexamens mavo

18-mei geen schoolexamens mavo

19-mei maatschappijleer m4 50 7 1 x 7

20-mei Nederlands 45 73 4e uur


