Aan de ouder(s), examenleerlingen en versnellers

Nieuwegein, 30 maart 2020

Geachte ouder(s), beste leerlingen,
Zoals vorige week al aangekondigd is, informeren we je via deze brief hoe het examenjaar afgerond gaat
worden. De eindcijfers van de schoolexamens vormen de basis voor de zak- en slaagregeling die de
minister nog bekend moet maken.
Een aantal leerlingen moet nog een enkel onderdeel van het schoolexamen inhalen, alle leerlingen hebben
nog de herkansingsronde “Pasen” te gaan.
Vanwege de bijzondere omstandigheden verruimen we de herkansingregeling op drie punten:
1. Leerlingen die een schoolexamen hebben moeten inhalen, mogen ook meedoen aan de herkansing
van “Pasen”.
2. Bij de herkansingsronde van Pasen ben je niet beperkt tot de schoolexamens van de periode Pasen,
maar mag je ook kiezen uit Herfst en Kerst.
3. Na afronding van de herkansingsronde Pasen komt er een extra herkansing, waar je wederom zelf
een schoolexamen mag kiezen uit de periode Herfst, Kerst of Pasen.
Dit moet ervoor zorgen dat ook de leerlingen die via het CE nog een of meer onvoldoendes hoopten weg te
werken een eerlijke kans hebben te slagen.
Hoe ziet dat er concreet uit?
Herkansing Pasen
De leerlingen hebben nog een herkansing van de schoolexamenweek Pasen. Deze herkansing gaan we
openstellen voor alle examenleerlingen, dus ook de leerlingen die al een schoolexamen hebben ingehaald.
Iedere examenleerling mag dus deelnemen aan deze herkansing.
Gewoonlijk mag je bij deze herkansing alleen een schoolexamen van de examenweek Pasen herkansen. Dit
wordt verruimd. Je mag als leerling kiezen of je een schoolexamen van de examenweek Herfst, Kerst of
Pasen herkanst. Wel moet het een schoolexamen zijn dat volgens het PTA herkanst mag worden.
Omdat de situatie is veranderd moet je als leerling de inschrijving voor de herkansing van SE Pasen
opnieuw doen. De eerdere inschrijvingen zijn verwijderd.
De inschrijving wordt opnieuw opengezet vanaf vandaag (30 maart). De mogelijkheid tot inschrijven
is tot en met woensdag 1 april. We weten dat dit kort dag is, maar we hebben de resterende tijd nodig
om dit goed te organiseren. De herkansingen vinden plaats op 15, 16 en 17 april.
Leerlingen die nog schoolexamens moeten inhalen en willen herkansen moeten zich wel inschrijven
voor de herkansing. Mocht je door het inhalen een ander vak willen herkansen dan kun je dit op een
later tijdstip doorgeven aan het examensecretariaat.
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-2Herexamen schoolexamen
Er is een herexamen van vakken die in een normale situatie enkel met een schoolexamen worden
afgesloten. Dat is het zogenaamde “Herexamen Schoolexamen. Als het eindcijfer lager is dan een 6, kan
een herexamen worden afgelegd. Dit betreft de vakken ckv, maatschappijleer, kgl, wiskunde d, informatica
en het profielwerkstuk. In het examenreglement is deze regeling terug te vinden. Het inschrijven voor het
Herexamen Schoolexamen kan tot 8 mei. De herkansingen vinden plaats op 12 en 13 mei.
Extra herkansing
Vanwege de huidige situatie is besloten om alle examenleerlingen een extra herkansing toe te kennen. Je
mag als leerling kiezen of je een schoolexamen van de examenweek Herfst, Kerst of Pasen herkanst. Wel
moet het een schoolexamen zijn dat volgens het PTA herkanst mag worden. We plaatsen deze herkansing
pas op 25 en 26 mei zodat je als leerling de tijd hebt een weloverwogen keuze te maken. Het inschrijven
voor deze herkansing kan tot 18 mei.
Voorbereiden op de herkansing
Op 1 april sluit de inschrijving voor de herkansing Pasen. Voor 3 april heeft de sectie contact met de
leerlingen die gaan herkansen opgenomen om te bespreken hoe ze hierin begeleid gaan worden.
Versnellers en gespreid examen
We hebben tot op heden nog geen informatie ontvangen vanuit het ministerie van OCW over leerlingen die
versnellen of gespreid examen doen. Als wij hier meer over weten krijgen deze leerlingen apart bericht. We
willen jullie aanraden je wel in te schrijven voor de herkansingen.
Manier van afnemen
Over de manier van afnemen van de herkansingen volgt volgende week een bericht. Dit is afhankelijk van
richtlijnen die nog bekend moeten worden. Wel ligt het in de lijn der verwachting dat we mondelinge
schoolexamens digitaal afnemen en dat schriftelijke schoolexamens op school worden gemaakt.
De gezondheidsregels van het RIVM blijven bij de afname van toetsing op school onverminderd van kracht.
Wat is nog niet bekend
Tot op heden heeft het ministerie van OCW de zak-slaag regeling nog niet bekend gemaakt. We weten dat
de schoolexamencijfers bepalen of een leerling een diploma behaalt, maar nog niet hoe. Dit betekent dat
een leerling wel een volledig schoolexamendossier moet hebben.
Ook heeft de minister aangekondigd dat er nog een herkansing volgt na afronding ook van het SE en ook
een beroepsmogelijkheid. Ook deze zijn op dit moment nog niet bekend.
Diploma-uitreiking en gala
Hoewel we nog niet weten in welke vorm we de diploma’s kunnen en mogen uitreiken, willen we wel
alvast laten weten dat we van de diploma-uitreiking hoe dan ook een bijzondere gebeurtenis willen
maken. Houd de data van uitreiking dus vrij. Ook willen we kijken of er alsnog een eindexamengala
georganiseerd kan worden voorafgaand aan de diploma-uitreiking. Alles is natuurlijk afhankelijk van de
maatregelen die de overheid de komende periode gaat nemen”.
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-3Deadline voor aanmelding bij het vervolgonderwijs wordt verschoven
Iedereen die na de zomer wil starten met een vervolgopleiding in het mbo, hbo of op de universiteit, krijgt
een maand extra tijd om zich aan te melden. De verschuiving geeft meer tijd en ruimte voor oriëntatie op een
vervolgopleiding.
Leerlingen kunnen zich tot 1 juni 2020 aanmelden voor een vervolgopleiding in het hbo of op de universiteit.
Bij tijdige aanmelding voor 1 juni behouden zij het recht op een studiekeuzecheck.
De deadline voor de afronding van de selectieprocedures in het hoger onderwijs wordt opgeschoven van 15
april naar uiterlijk 15 juni.
Tijdspad
Inhalen schoolexamens
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Herkansing op
Cijfers bekend
Inschrijven tot
Herkansing op
Cijfers bekend
Inschrijven tot
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Pasen (alle
examen
leerlingen)
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examen
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6 april
1 april
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7 mei
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12, 13 mei
15 mei
18 mei
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29 mei

