
 

Aan de ouders/verzorgers van de examenkandidaten. 

 

 

Geachte mevrouw, mijnheer, 

 

De spannende examenperiode breekt bijna aan! Ook uw zoon/dochter hoort bij die vele 

tienduizenden leerlingen van het voortgezet onderwijs die komende weken examen gaan 

doen. 

 

Op woensdag 20 april ontvangt de kandidaat op school de akkoordverklaring. Deze moet op 

donderdag 21 april ondertekend worden ingeleverd.  

Als de kandidaat voor een vak in het tweede tijdvak wil beginnen dan is de procedure dat dit 

uiterlijk donderdag 21 april voor 13:00 uur gemeld moet zijn via btr@isw.info. 

 

Hieronder volgen nog wat tips en aanwijzingen die u kunnen helpen bij het begeleiden van 

uw kind. Wij willen de leerlingen graag zo goed mogelijk voorbereiden op het examen en 

stellen hen dan ook in de gelegenheid zo lang mogelijk de lessen te volgen. Tot en met 

donderdag 21 april is er normaal les. Op vrijdag 22 april is een activiteit voor leerlingen: een 

BBQ op het strand in Monster bij Bondi Beach van 15:00 tot 17:00. Na de meivakantie 

hebben we ook nog drie lesdagen als voorbereiding op het examen.  

 

Het is van groot belang dat uw zoon/dochter uitgerust aan het examen begint en wellicht 

verdient het aanbeveling dat de kandidaten in deze periode hun soms tijdrovende en energie 

vragende bijbaantjes even stopzetten en ook hun weekendactiviteiten wat aanpassen aan de 

examenrealiteit. 

 

Op de website treft u een overzicht aan van de examenzittingen: het is handig het 

vakkenpakket van uw kind aan te kruisen en de begintijd van de verschillende 

examenzittingen in de gaten te houden. Het komt elk jaar voor dat kandidaten een zitting  

“vergeten” en overhaast  “op het nippertje” nog meedoen. 

Ziekmelden voor het examen kan alleen maar telefonisch. Laten we hopen dat dit niet nodig 

is. 

 

De uitslag van het examen wordt op donderdag 9 juni bekend gemaakt. Precieze tijdstippen 

volgen later. 

 

Wij willen graag alle geslaagde kandidaten op dinsdag 5 juli hun diploma overhandigen in de 

aula van onze school. 

 

Naar ik hoop heb ik u voldoende geïnformeerd over een aantal belangrijke zaken. Rest mij u, 

mede namens de collega’s, veel sterkte in de komende spannende tijd toe te wensen. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

C.J. Buitelaar 

examensecretaris 

 

mailto:btr@isw.info.

