
 

 

Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de examenleerlingen 
 
 
Almelo,18 maart 2020 
 
 
Betreft: examens 2020 
 
 
 
Beste ouder, verzorger en leerling, 

Dinsdagmiddag 17 maart `20 hebben wij vanuit het ministerie het bericht ontvangen dat 
we per direct ruimte gekregen hebben om schoolexamens af te nemen bij leerlingen die 
dit jaar eindexamen afleggen.  Dit betekent dat onze eindexamenkandidaten volgende 
week alsnog kunnen starten met de schoolexamens. Daarnaast hebben we van het 
Ministerie van OC&W de richtlijn ontvangen dat we voldoen aan een dekkend PTA waarin 
wordt voldaan aan alle eindtermen. De schoolexamens worden volgens het reguliere PTA 
afgenomen, tenzij een aanpassing noodzakelijk is. Indien dit aan de orde is, wordt dit 
tijdig aan de examenkandidaten medegedeeld. Uiteraard blijft het examenreglement 
2019-2020 hierbij van kracht. Het Pius X College stelt alles in het werk om de 
eindexamenkandidaten, ondanks de omstandigheden, zo optimaal mogelijk naar het 
eindexamen te begeleiden. Dat betekent dat de docenten, op afstand, conform het 
reguliere rooster beschikbaar zijn om met de eindexamenkandidaten de leerstof door te 
nemen en vragen te beantwoorden. 

Onverkort blijft van kracht dat wij de aanwijzingen van het RIVM over thuisblijven in acht 
nemen. Verder geldt dat er voor de toetsen max +/- 12 leerlingen in een lokaal mogen. 
Grote lesgroepen worden verdeeld in meerdere groepen. 

Mocht uw kind onverhoopt toch niet aanwezig kunnen zijn wegens ziekte, verzoeken we u 
om dit tussen 08.30 – 09.00 uur telefonisch door te geven aan de coördinator bovenbouw. 

Het schoolexamenrooster wordt u zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk donderdag 19 maart 
2020 toegestuurd.  

 

 

 

 



 

 

We gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en wensen de 
examenkandidaten succes met de voorbereiding van de examens. 

Met vriendelijke groet, 
 
P.H.T. (Pieter) van Schilt MEL 

 
Directeur Pius X College  
Catharina van Renneslaan 35, 7604 KV Almelo (0546 – 86 00 66)  
Graaf Ottostraat 48, 7461 CW Rijssen (0548 – 51 22 45) 
 
 
 

 


