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Emmeloord, 20 maart 2020 
 
 
Betreft uitnodiging herexamens 
 
 
 
Beste leerling, 

Jij had je ingeschreven voor de herexamens. Vanwege het Corona virus moesten we deze 

examens in eerste instantie afblazen. De minister heeft toestemming gegeven dat examens 

toch door mogen gaan, maar we dienen hierbij de richtlijnen van het RIVM in acht te houden. 

Het belangrijkste is dat als je klachten zoals verkoudheid, hoesten en/of koorts hebt of 
ziek bent, dan blijf je thuis en meld je af voor het examen.  
School heeft het recht om leerlingen de toegang tot het examen te ontzeggen wanneer je toch 
met klachten op school komt. 
 

Hieronder is in het rooster te zien wanneer welk examen plaatsvindt. Het rekenexamen voor 

de BBL-Plant en BBL-Loonwerk staat gepland op woensdag 13 mei.  

 

Datum Examen Lokaal Tijd 
Maandag 30 maart Engels lezen en luisteren B1 1.04 9:30 uur 

Dinsdag 31 maart Rekenen 2F 1.04 9:30 uur 

Dinsdag 31 maart Rekenen 3F 1.04 12:30 uur 

Woensdag 1 april Engels lezen en luisteren A2 1.04 9:30 uur 

Woensdag 1 april Nederlands lezen en luisteren 2F en 3F 1.04 12:30 uur 
 

 

Je mag bij de examens Nederlands en Engels gebruik maken van een papieren 

woordenboek. Deze dien je zelf mee te nemen. 

  



 

Zorg dat je 15 minuten van tevoren aanwezig bent, zodat het examen op tijd kan starten. 

De volgende zaken dien je bij je te hebben: 

- Een geldig legitimatiebewijs (ID-bewijs, paspoort, rijbewijs). 
Zonder dit bewijs kunnen we je geen toegang verlenen tot het examen. 

- Een koptelefoon of oordoppen 

- Een papieren woordenboek 

- Een pen 
 
De resultaten van deze examens zijn ongeveer twee weken na afname bekend. Dit is de 

voorlopige uitslag. De uitslag wordt definitief op het moment dat de examencommissie (leo) jou 
voor kan dragen als diplomakandidaat. Dit gebeurt in juni. 
 

 

Met vriendelijke groet, 
 

M. Breman 

(examencoördinator) 


