
Stichting Nederlands Middelbaar Onderwijs Curaçao. St. Michielsweg 14 S, Julianadorp, Curaçao  

tel: 599 9 888 7227  fax: 599 9 888 7050, e-mailadres: info@vespuccicollege.net   www.vespuccicollege.net 

 

 

 
 
 
Corona virus informatie nr. 6 voor examenkandidaten 
 
Julianadorp, 24 maart 2020 
 
Beste ouders, verzorgers, 
 
Zoals beloofd in mijn brief van vanmorgen informeer ik u hierbij over de interne besluiten 
die wij hebben genomen naar aanleiding van de beslissing van het Ministerie van Onderwijs 
ten aanzien van de Staatsexamens.  
 

1. Wij houden het lesrooster zoals het nu online is in stand, totdat de scholen weer 
open mogen gaan; 

2. De vakdocent zorgt ervoor dat de examenleerlingen binnen de reguliere lessen 
voldoende worden voorbereid op de leerstof van de college-examens en de wijze 
waarop deze zullen worden afgenomen; 

3. Aangezien in Nederland de PTA toetsen (schoolexamens) nu leidend zijn, vinden wij 
het vanzelfsprekend om onze leerlingen het examendossier als cijferlijst mee te 
geven. Deze cijferlijst komt voor onze leerlingen NIET in plaats van het diploma.  
Daarmee kunnen zij echter wel aantonen dat zij alle schoolexamen domeinen 
hebben afgerond.  

4. In Nederland mag het PTA hier en daar worden aangepast en mogen extra 
herkansingen worden gegeven. Daar maken wij dan ook graag gebruik van, zodat 
leerlingen de kans krijgen eventuele onvoldoendes weg te werken. Tenslotte hebben 
onze leerlingen het hele jaar gedacht dat hun cijfers toch niet zouden meetellen en 
zich daarom misschien niet naar beste kunnen ingezet. Daarom hebben wij besloten 
dat examenleerlingen onder de volgende voorwaarden mogen herkansen: 

• Iedere leerling mag één PTA toets per vak uit het examenjaar herkansen; 

• Deze toets moet eerder onvoldoende zijn gemaakt (lager dan een 5,5); 

• Daarbij telt het hoogste cijfer (en niet het laatste); 

• Ook PTA toetsen die als niet-herkansbaar staan, mogen herkanst worden; 

• Niet gemaakte PTA onderdelen moeten alsnog worden gemaakt; 

• Uiterlijk 2 april om 12.00 uur is door de leerling aan de mentor doorgegeven 
welke PTA onderdelen herkanst gaan worden en welke nog moeten worden 
ingehaald. 

5. De herkansingen vinden plaats op school (in aparte lokalen met veel afstand) op 28, 
29 en 30 april. Daarvoor wordt een apart rooster gemaakt.  

6. Voor het inhaalwerk maakt de leerling afspraken met de vakdocent.  
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7. Alle ontbrekende PTA onderdelen moeten op de een of andere manier afgenomen 

en beoordeeld zijn, voor 1 juni 2020.  
8. Op vrijdag 12 juni 2020 zullen we de PTA cijferlijst/het examendossier uitreiken. 
9. We onderzoeken nader of onze PTA cijferlijst/het examendossier nog een officiële 

status kan krijgen. U hoort dat zodra wij het weten. 
10. In de week van 11 mei organiseren wij voor de examenleerlingen de training 

presentatietechnieken, waarbij ook de PWS-presentatie zal plaatsvinden. Wij zullen 
u tijdig informeren over hoe dit er precies wordt vormgegeven, afhankelijk van de 
dan geldende maatregelen en restricties. 

11. In de week van 15 juni organiseren wij een proefexamenweek mondelinge examens. 
Hiervoor wordt een apart rooster gemaakt. Ook hierover zullen wij u tijdig 
informeren. 

 
 

Ik vertrouw erop u hiermee voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u meer 
vragen hebben, dan kunt u mij, de mentor of de examensecretaris Neeltje Timmers altijd 
mailen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Mariëtte Zuijdgeest 
rector 
 

 
     


