Aan: examenleerlingen en ouders

Betreft: update

Beste examenleerlingen en ouders,
Gisteren werd bekend dat de coronamaatregelen worden verlengd tot en met 28 april, en voor scholen
tot aan de meivakantie. De richtlijnen voor het afnemen en afsluiten van het schoolexamen blijven
hetzelfde. In deze brief vind je belangrijke informatie over de planning van het inhalen van gemiste SEonderdelen en over de herkansingen.
Wij realiseren ons heel goed dat door het wegvallen van het CE de berekening van het eindcijfer per
vak plotseling ingrijpend is veranderd. De uitwerking daarvan kan per vak en ook per leerling heel
verschillend zijn. Sommige leerlingen zijn blij, zij staan er goed voor en het CE had hun cijfers wellicht
omlaag kunnen halen. Andere leerlingen hadden erop gerekend om met het CE (50 % van het
eindcijfer) hun cijfers nog wat op te halen. Voor die leerlingen is die mogelijkheid er nu niet. Daarom
hebben we besloten om onze herkansingsregeling te verruimen en daar waar mogelijk maatwerk te
leveren. Op deze wijze willen we al onze examenleerlingen een optimale kans geven om een diploma
te behalen.
1. Volledig schoolexamen is een must
Omdat de slaag-zak-regeling dit jaar gebaseerd is op de eindcijfers van het schoolexamen, is het
noodzakelijk dat je het schoolexamen volledig afrondt. Het is een harde voorwaarde voor het
behalen van je diploma. Daarom maken we eerst ruimte voor het inhalen van alle gemiste toetsen.
Vervolgens zal er nog een herkansingsronde plaatvinden. Je kunt daarmee je cijfers nog verbeteren.
Het kan zijn dat je daardoor alsnog slaagt, het kan ook zijn dat je daarmee een mooiere cijferlijst
hebt.
2. Planning
De verwachting is dat op 6 april de officiële slaag-zak regeling bekend wordt gemaakt. Over de
inhoud daarvan kunnen we op dit moment nog niets zeggen. In afwachting hiervan hebben we een
planning gemaakt die voldoende ruimte biedt om je goed voor te bereiden op de inhaaltoetsen en de
herkansingen. In de planning is een mogelijke landelijke herkansing opgenomen, daarvan is nu niet
zeker of deze er ook echt komt. Bij de afname van de toetsen zullen we uiteraard de richtlijnen van
het RIVM in acht nemen.
4 t/m 17 april

inhalen van gemiste SE-onderdelen

20 april

alle cijfers in Magister, alle schoolexamens afgerond

10 t/m 21 april

inschrijven voor de herkansingen

23 april

rooster herkansingen bekend

24 april t/m 6 mei

meivakantie

11 t/m 18 mei

herkansingen

25 mei

cijfers in magister

Eventueel daarna mogelijke landelijke herkansing

3. Verruiming herkansingsregeling
- Het inhalen van toetsen is in de nieuwe regeling losgekoppeld van het herkansen. Daardoor
kan een leerling die een herkansbare toets moet inhalen, deze eerst inhalen en daarna ook nog
herkansen. Als je herkansbare toetsen hebt gemist, hoef je dus geen herkansing meer in te
leveren.
- Alle examenleerlingen krijgen een extra herkansing. In plaats van 2 mag je 3 herkansbare
toetsen herkansen.
- We laten de beperking los dat je maximaal één toets per blok mag herkansen. Je mag dus vrij
kiezen uit het gehele aanbod van herkansbare toetsen uit periode 2 en 3.
Van jullie mentoren horen we dat er ook nog hele andere vragen leven bij de leerlingen. “Gaat de
diploma-uitreiking nog door? En wanneer dan? Krijg ik nog een officieel telefoontje over de uitslag
van het schoolexamen? Wanneer is de dag van de officiële uitslag?” Het examenjaar is de afsluiting
van je schoolloopbaan, iets waar je jarenlang naar toe hebt gewerkt. Wij begrijpen dan ook heel goed
dat die vragen er zijn. En ja, er komt een officiële uitslagdag en een mooie diploma-uitreiking waarbij
je ouders uiteraard ook welkom zijn. Wanner dat zal zijn en in welke vorm, daar kunnen we nu nog
geen antwoord op geven. We hopen dat jullie dat begrijpen.
We wensen jullie heel veel succes met de inhaaltoetsen en de herkansingen. Zodra we meer
informatie hebben, hoor je weer van ons.
Pas goed op jezelf, let een beetje op elkaar.
Hartelijke groet,
Astrid Hoevers, Bert Fiddelers en Wim Beerkens

