
Wat moet je weten over je examen 

Beste leerling/ouder, 

Door de bijzondere tijd kennen we dit jaar een paar aangepaste spelregels voor de examens. 

Ik wil hier de belangrijkste wijzigingen met u doornemen. Daarnaast vindt u op de achterkant een 

uitgebreide planning vanaf de voorjaarsvakantie tot aan (en een beetje in) de zomervakantie. 

Waar we nog op terug komen is hoe we het dit jaar met de diplomering gaan doen. 

 

Spreiding examen 
We kennen dit jaar twee volledige tijdvakken. De eerste start op 17 mei, en de tweede start op 14 

juni. Dit houdt in dat de leerling er voor mag kiezen zijn examens te verdelen over deze twee 

tijdvakken. Voor de meivakantie dient dit aangegeven te worden, geaccordeerd door ouders. 

Extra herkansing 
Leerlingen mogen dit jaar een extra herkansing doen. Dit betekent dat ze voor twee verschillende 

vakken een herkansing aan mogen vragen. Dit kan in tijdvak 2 of 3 (6-9 juli) 

Een extra onvoldoende 
Leerlingen mogen na het afronden van hun volledige examen 1 vak weglaten voor de zak/slaag-

regeling. Dit houdt in dat ze met een extra onvoldoende alsnog kunnen slagen. De zak/slaag-regeling 

wordt dan toegepast op de overgebleven vakken 

Dit mag je echter niet doen voor de kernvakken, op vmbo-t is dat Nederlands. 

Let op: 
• Je mag een vak herkansen in Tijdvak 2 als je in dit vak in Tijdvak 1 examen hebt gedaan. 

Een vak die je in tijdvak 2 doet kun je pas herkansen in tijdvak 3. 

• Je mag een herkansing in tijdvak 2 doen, ook al heb je nog niet in al je vakken examen gedaan. 

• Je mag een vak niet 2 keer herkansen 

• Het vak dat je eventueel wegstreept komt 

wel op je diploma en cijferlijst. 

Vervolgopleidingen mogen hier geen 

consequenties aan verbinden. Het juiste 

profiel en een diploma is voldoende om 

toegelaten te worden.  

 

Mochten er nog aanvullende wijzigingen vanuit 

de overheid komen dan zal ik u daar zo snel 

mogelijk van op de hoogte stellen.  

Er volgt na de voorjaarsvakantie nog een webinar 

waarin ik alles met betrekking tot examen en 

zak/slaag-regeling nog eens met u doorneem.  

Daar is ook de gelegenheid om vragen te stellen.  

 

Taede Hans Alzerda  
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12 22-mrt
PTA afgerond door 

leerlingen

13 29-mrt SE SE SE SE Goede vrijdag

14 5-apr paasmaandag SE SE inhaal SE
9:30-11:30

15 12-apr
her SE

13:00-15:00 

Lessen klas 4 vervallen

uitdelen formulier keuzes 

tijdvak examen

16 19-apr Deadline cijfers in SOM

inleveren keuzes tijdvak 

examen

Ondertekenen cijferli jst

17 26-apr Examentraining Koningsdag Examentraining Examentraining Examentraining

18 3-mei

19 10-mei

20 17-mei

13.30-15.30 CE Nederlands 13.30-15.30 CE wiskunde 9.00-11.00 CE aardrijkskunde

13.30-15.30 CE Frans

09.00-11.00 CE 

maatschappijkunde

13.30-15.30 CE nask 1

13.30-15.30 CE economie

21 24-mei TWEEDE PINKSTERDAG
09.00-11.00 geschiedenis

13.30-15.30 nask 2

09.00-11.00 CE Duits

13.30-15.30 CE biologie

13.30-15.30 CE Engels 13.30-15.30 CE beeldende 

vakken

22 31-mei

23 7-jun Uitslag tv1

24 14-jun

13.30-15.30 CE Nederlands 13.30-15.30 CE wiskunde 09.00-11.00 CE 

aardrijkskunde

13.30-15.30 CE beeldende 

vakken

09.00-11.00 CE mask

13.30-15.30 CE nask 1

13.30-15.30 CE economie

25 21-jun

09.00-11.00 CE 

geschiedenis

13.30-15.30 CE nask 2

09.00-11.00 CE Duits

13.30-15.30 CE biologie

13.30-15.30 CE Engels 13.30-15.30 CE Frans

26 28-jun Uitslag tv2

27 5-jul

09.00-11.00 CE Nederlands

13.30-15.30 CE Nask 2, 

Geschiedenis, Aardrijkskunde

09.00-11.00 CE Wiskunde

13.30-15.30 CE Biologie, Nask 

1, Maatschappijkunde

09.00-11.00 CE Economie

13.30-15.30 CE Engels, Frans

09.00-11.00 Beeldende 

vakken

13.30-15.30 CE Duits

28 12-jul start zomervakantie Uitslag tv3

Meivakantie

examentraining door de NHI - zie informatie in de brief


