Retouradres: Postbus 7878, 1008 AB Amsterdam

Aan alle leerlingen en ouders/verzorgers van
de scholen van scholengroep VOvA
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Betreft

Update gevolgen coronacrisis – wijziging m.b.t. examens

Beste leerlingen en ouders/verzorgers,
Vandaag heeft minister Slob van Onderwijs in een persconferentie laten weten dat de centrale
eindexamens niet door zullen gaan. In deze brief informeren we je hierover en over het vervolg van
het afstandsonderwijs.
EXAMENS
Het centraal examen komt dit schooljaar te vervallen. De eindexamenleerlingen hebben in deze
periode al met veel onzekerheid te kampen gehad, waardoor een optimale voorbereiding op het
centraal examen niet meer aan de orde is.
Eindexamenleerlingen kunnen op basis van de resultaten van hun schoolexamens een volwaardig
diploma behalen. De schoolexamens gaan dus wél door. Het kabinetsbesluit om het centraal
examen dit jaar te schrappen, geeft de scholen de tijd om tot begin juli de schoolexamens goed en
veilig te organiseren en af te sluiten. Tot en met 6 april worden er bij de scholen van het VOvA
geen fysieke schoolexamens afgenomen, eventueel wel online examens. De komende periode
wordt gebruikt om leerlingen op afstand voor te bereiden en de resterende schoolexamens
(inclusief inhaaltoetsen en herexamens) te organiseren. Over de planning van de schoolexamens
en hoe deze plaatsvinden (op afstand of fysiek), word je door jouw school op de hoogte gehouden.
Als schoolexamens fysiek plaatsvinden nemen we daarbij altijd de richtlijnen van de RIVM in acht.
Landelijk wordt er de komende tijd gewerkt aan de invulling van de diplomabeslissing, een zak- en
slaagregeling en de mogelijkheid van herkansing. Hierover is uiterlijk 6 april meer bekend.
GEEN LESSEN OP SCHOOLLOCATIE TOT EN MET 6 APRIL 2020
Zoals eerder al gecommuniceerd is, worden er geen lessen gegeven op de schoollocaties van het
VOvA t/m maandag 6 april. Uiterlijk maandag 6 april neemt het kabinet een besluit over het verdere
vervolg van het onderwijs.
ONLINE ONDERWIJS
Het onderwijs op afstand laten we voor alle scholen van het VOvA doorgaan via online kanalen,
zodat alle leerlingen, zowel de reguliere leerlingen als de eindexamenleerlingen, zo goed mogelijk
worden voorbereid op het succesvol afronden van dit schooljaar en de schoolexamens.
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GEBOUWEN OPEN + OPVANG
De schoolgebouwen van het VOvA blijven open voor activiteiten van medewerkers die niet thuis,
maar in de schoolgebouwen moeten plaatsvinden. Tevens zijn de schoolgebouwen open voor
leerlingen waarvan beide ouders/verzorgers in ‘vitale beroepen’ werken. Neem contact op met
jouw school, als je om deze reden in de komende weken opvang nodig hebt. Tijdens schooltijden
zijn onze scholen bereikbaar, daarbuiten via een noodnummer dat u op onze websites vindt.
GEZONDHEID
Bij gezondheidsklachten zoals aangegeven door het RIVM (koorts, hoesten, verkoudheid of
keelpijn), meld je je ziek bij school. Het is belangrijk dat je je houdt aan de gezondheidsrichtlijnen
van het RIVM. Lees die goed en volg ze op. Kijk regelmatig naar updates op de site van het RIVM:
www.rivm.nl.
VRAGEN?
We volgen dagelijks de officiële richtlijnen en recente ontwikkelingen die instanties als de
Rijksoverheid, het RIVM en de GGD afgeven. Als er belangrijke veranderingen zijn, informeren wij
je daarover. Verder proberen we de informatie op onze website, www.vova.nl, actueel te houden.
Heb je nog vragen? Stuur een bericht naar het centrale mailadres: corona@vova.nl. Voor
algemene vragen over het coronavirus: zie de websites van www.rivm.nl en www.rijksoverheid.nl.
Met vriendelijke groet,
Lotte Neuhaus
Voorzitter directie VOvA
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