
 

 

 

 

  

 

 

 

Nuenen, 19 maart 2020 

 

 

Betreft: SE3, inhaaltoetsen en CSPE 

 

Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerling, 

 
Zoals jullie ongetwijfeld al hebben vernomen via de media zijn de scholen opgeroepen om leerlingen in het 

examenjaar hun schoolexamens (SE) en praktijkexamens (CSPE) te laten maken. Dit allemaal om ervoor te 

zorgen dat leerlingen het examenjaar zo optimaal mogelijk kunnen vervolgen en we toch samen op 8 juli een 

diploma uitreiking hebben. 
 

Informatie SE3 

- Voor de examenleerlingen start SE3 op donderdag 26 maart en duurt tot en met woensdag 1 

april 

- In Magister komt het persoonlijk rooster, kijk goed in welk lokaal je moet zijn 

- Klassen worden geformeerd tot maximaal 15 leerlingen om aan de richtlijnen van het RIVM te 

voldoen 

- Er worden extra Teamlessen ingeroosterd om leerlingen nog beter voor te bereiden op hun SE3 

 

Informatie Inhaaltoetsen 

- Leerlingen die nog inhaaltoetsen hebben van periode 1, 2 en/of 3 moeten deze maken op 

donderdag 2 april en/of vrijdag 3 april. Daarover wordt de leerling nog verder geïnformeerd.  

- Indien leerlingen werken missen in de week van SE3 moeten deze werken ingehaald worden, 

hiervoor zal maatwerk geleverd worden. 

 

Informatie CSPE 

- Voor de leerlingen van de kader- en basisberoepsgericht leerweg is het moment van starten met 

het CSPE nog niet duidelijk. Hierover ontvangen leerlingen nog extra informatie van vakdocenten. 

Lees deze informatie goed door en mochten er onduidelijkheden zijn neem dan contact op met je 

vakdocent.  
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Algemeen 

- We gaan ervan uit dat alleen die leerlingen komen die volgens de richtlijnen van het RIVM ook 

naar school mogen komen. Indien uw zoon/dochter niet mag/kan komen moet er een ziekmelding 

plaatsvinden zoals dat volgens geldende procedure gaat. 

- Als leerlingen naar school komen om hun SE of CSPE te maken gaan ze direct naar het lokaal, gaan 

niet in groepen bij elkaar staan en volgen de richtlijnen volgens het RIVM.  

- Tevens gelden de regels van het examenreglement. Hierbij extra aandacht voor de regel dat er 

geen smartwatches, draadloze oortjes of mobiele telefoons in het lokaal mogen zijn.  

- De mentor is in principe eerste aanspreekpunt bij eventuele vragen.  

 

Wellicht veel informatie, maar hopelijk is veel al bekend. In deze bijzondere tijd vraagt onderwijs ook 

bijzondere aandacht en zorg. Deze is vanuit ons als school en docenten gericht op het welzijn van allen hier in 

het gebouw en we zullen daar ook naar handelen. Tevens is het geven van zo goed mogelijk onderwijs een 

opdracht voor ons en zal alles in het werk gesteld worden om de leerlingen goed naar hun examen en diploma 

te begeleiden.  

 

Met vriendelijke groet, 

K. Somers 
Locatiedirecteur 
Nuenens College 


