
Beste examenkandidaat, beste ouders/verzorgers, 

Dinsdag 31 maart om 19.00 uur heeft de regering de maatregelen m.b.t. de sluiting 

van de scholen duidelijk gemaakt: de scholen blijven langer gesloten. Het Centrale 

Eindexamen (inclusief de digitale examens) gaat niet door en de afname van 

schoolexamens wordt aangepast. De herkansingsregeling is versoepelt en inhalen 

van de vervallen toetsen blijft mogelijk. 

Om de contactmomenten in de school zo veel mogelijk te beperken hebben de 

examinatoren bekeken of de laatste toetsen echt noodzakelijk zijn: elke leerling moet 

wel minstens de verplichte eindtermen hebben gedaan. Deze staan per vak 

beschreven op www.examenblad.nl . 

Om de schoolexamens goed te kunnen afnemen is een apart programma gemaakt. 

Dit bestaat uit drie delen. Om alles overzichtelijk te houden, wordt deze informatie op 

detailniveau in verschillende mails verstuurd, verspreid over de komende weken; 

telkens ruim op tijd voor de volgende stap.  

1. Het inhalen van openstaande schoolexamenwerk: week van 6 t/m 9 april. 

- zie hieronder. 

2. Intekenen om vervallen toetsen toch te maken: week van 14 t/m 16 april.  

3. Intekenen voor herkansingen: 11 t/m 14 mei. 

 

1. Het inhalen van openstaande schoolexamenwerk.  

Voor de leerlingen van 4BK stonden alleen Engels en een onderdeel van D&P nog 

op het programma. Deze toetsen zijn vervallen. Heb je Nederlands en/of wiskunde 

op maandag 23 maart gemist, moet je dit toch inhalen. 

Voor de leerlingen van 4TL worden alleen nog Frans, Nask1 en biologie op school 

schriftelijk afgenomen. Heb je Nederlands en/of aardrijkskunde op maandag 23 

maart gemist, moet je dit inhalen. 

Er is via Magister uitgezocht wie nog welk onderdeel van welk vak moet maken. Voor 

deze opdrachten (toetsen die je gemist hebt door ziekte, opdrachten die je bent 

vergeten, of niet aan toe gekomen bent) krijg je een uitnodiging van de vakdocent. Je 

levert je werk digitaal in, of je komt het afgeven op school, of je maakt de toets bij je 

vakdocent en bij een aantal vakken (4TL: Frans, Nask1 en biologie) kom je volgens 

onderstaand rooster.  

Alle bezoeken aan school gaan via RIVM-richtlijnen: 1,5 meter afstand houden, bij 

verkoudheid en/of koorts blijf je thuis (ziekmelden), niet in groepjes samenscholen, 

ook niet op het plein dus. We zullen je in ons gebouw ontvangen op aankomsttijden 

en looproutes. Hou er vast rekening mee dat je kluisje beperkt kan worden gebruikt 

voor bewaren van jas en mobiel: dit gaan we apart regelen. Zie flyer bij de deur. 

 

http://www.examenblad.nl/


4BK: Dinsdag 7 april om 9.40 uur: D&P: Geüniformeerde dienstverlening. Lokalen 

en RIVM-richtlijnen volgen apart. 

Inhalen of inleveren van schoolexamenwerk op woensdag 8 april en donderdag 9 

april: op vaste tijdstippen op afspraak met de vakdocent. Je krijgt hier een mail over 

van je docent. Denk je zelf een onderdeel te missen: neem contact op met je 

vakdocent. 

 

4TL: Jullie hebben geen, één of meerdere examenvakken uit je pakket te maken en 

daarnaast eventueel nog inhaalwerk. Het rooster: 

Dinsdag 7 april om 9.40 uur: Frans en Nask1. Lokalen en RIVM-richtlijnen volgen 

apart. 

Dinsdag 7 april om 12.50 uur: biologie. Lokalen en RIVM-richtlijnen volgen apart. 

Dinsdag 7 april: tussen 14.10 en 15.20 uur: inleveren Duitse PO-map: lokaal 1.23 

 

Woensdag 8 april en donderdag 9 april inhaaltoetsen, inleverwerk etc. op afspraak 

met je vakdocent. Er zijn vaste tijdstippen gepland. Je krijgt hier een mail over van je 

docent. Denk je zelf een onderdeel te missen: neem contact op met je vakdocent. 

 

2. Intekenen om vervallen toetsen toch te maken: week van 14 t/m 16 april.  

De toetsen die niet voor de hele groep worden afgenomen worden op vrijstelling 

gezet. Wil je toch een of meerdere van deze toetsen maken, kan je hiervoor 

inschrijven via Magister. Let op: maken is meetellen. Ook al verlaagt het cijfer je 

gemiddelde. Wel mag je deze toets herkansen. 

3. Intekenen voor herkansingen: 11 t/m 14 mei. 

Na de meivakantie staan op 4 mei alle cijfers in Magister. Dan heb je de 

mogelijkheid om twee (TL) of drie (BK) herkansingen uit te kiezen: je mag dan 

kiezen uit alle herkansbare toetsen van het hele schooljaar; mits nog niet al 

herkanst. Je moet wel al je toetsen/opdrachten/handelingsdelen gedaan hebben.  

Voor deze twee onderdelen krijg je apart een e-mail, met een nog uitgebreidere 

beschrijving en met de datums en wijze van inschrijven. 

 

Langdurig ziek. 

Wanneer je langdurig niet in staat bent om schoolexamens te maken en/of 

opdrachten in te halen, moet je dit per mail melden bij 

examensecretariaat@mijnhoutens.nl . Afhankelijk van de situatie gaan we bekijken 

wat we voor je kunnen regelen. 

 

mailto:examensecretariaat@mijnhoutens.nl


Verder vooruitkijken (onder voorbehoud): 

We streven er naar om 1 juni alle schoolexamencijfers helemaal compleet te hebben. 

Je krijgt dan een akkoordverklaring mee, die de volgende dag door je ouders 

ondertekend weer op school afgegeven moet worden. Ook hier krijg je tegen die tijd 

meer informatie over. 

In de jaarplanning staat woensdag 10 juni: dag van de examenuitslag. Afhankelijk 

van de aangepaste slaag-zakregeling (deze wordt in de loop van april bekend 

gemaakt) zijn er herexamens af te spreken.  

Tijdpad (onder voorbehoud): 

Woensdag 1 april      mail ontvangen over de komende weken. 

Dinsdag/donderdag 6 t/m 8 april    inhalen openstaand schoolexamenwerk 

Donderdag 8 april mail te ontvangen inschrijvingen ‘vervallen’ 

toetsen 

Dinsdag 14 april deadline inschrijven op vervallen toetsen 

Woensdag/donderdag 15/16 april      maken ‘vervallen’ toetsen (rooster volgt) 

Donderdag 16 april mail te ontvangen regeling en werkwijze 

inschrijving herkansingen 

Woensdag/donderdag 6/7 mei inschrijven herkansingen 

Maandag – donderdag  11-14 mei      herkansingen 

Maandag 1 juni       akkoordverklaring cijfers ophalen 

Dinsdag 2 juni   akkoordverklaring ondertekend retour op school 

Woensdag 10 juni        dag van de examenuitslag 

Maandag 15 juni  herexamen (afhankelijk van definitieve slaag-

zakregeling) 

Vrijdag 26 juni  dag van de uitslag herexamen 

Dinsdag 7 juli  diplomering 

 

 


