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Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen,
Op 19 februari heb ik u geïnformeerd dat Nederland de regeling voor de centrale
examens verruimd heeft. Onze minister van onderwijs had in een persconferentie
aangegeven de regeling van Nederland te zullen gaan volgen. Eind vorige week heeft
de minister zijn besluit per brief aan de scholen kenbaar gemaakt. In deze brief
informeer ik u over het besluit van de minister. Tevens geef ik aan wat dat betekent
voor onze leerlingen uit de examenklas.
Slaag-zakregeling
De slaag-zakregeling blijft ongewijzigd. U kunt deze terugvinden in het
examenreglement. Voor de volledigheid vindt u de slaag-zakregeling in bijlage 1 van
deze brief.
Aanpassingen betreffende de tijdvakken van de centrale examens
•
De centrale examens kunnen gespreid over het eerste en tweede tijdvak
worden afgenomen. Daarmee kunnen kandidaten die in het eerste tijdvak ziek
zijn of in quarantaine zitten (vanwege COVID-19) een deel van of het volledig
centraal examen afleggen in het tweede tijdvak. Ook biedt het de mogelijkheid
voor kandidaten die vanwege achterstanden meer tijd nodig hebben voor de
voorbereiding op het centraal examen van een of meerdere vakken, om het
centraal examen te spreiden over het eerste en het tweede tijdvak.
•
Het tweede tijdvak voor het centraal examen wordt verlengd naar 10 dagen en
zal in de periode van 14 juni tot en met 25 juni 2021 plaatsvinden.
•
Er zal een derde tijdvak zijn in de periode van 6 tot en met 9 juli 2021, waarin
eventuele herkansingen kunnen plaatsvinden.
De roosters van alle tijdvakken vindt u terug in bijlage 2 en 3 van deze brief.
Extra herkansing
Alle kandidaten die opgaan voor het diploma in het schooljaar 2020-2021 kunnen
het centraal examen van twee verschillende vakken herkansen.
•
De herkansingen kunnen beide in tijdvak 2 zijn.
•
De herkansingen kunnen verspreid worden over tijdvak 2 en tijdvak 3.
•
De herkansingen kunnen beide in tijdvak 3 zijn.
•
Net als in een regulier schooljaar geldt het hoogst behaalde cijfer (behaald bij
de herkansing of het eerder afgelegde centraal examen).

Niet betrekken van het eindcijfer van een vak bij de uitslagbepaling
Naast de extra herkansing die alle kandidaten hebben gekregen is er nog een
versoepeling die alleen in dit examenjaar geldt, de zogenaamde
wegstreepmaatregel. Dit houdt het volgende in:
• bij de vaststelling van de uitslag kan, indien dat nodig is om de kandidaat te
laten slagen, het eindcijfer van een vak waarin volledig examen is afgelegd
buiten de bepaling van de definitieve uitslag worden gelaten, onafhankelijk van
het behaalde resultaat.
• de vakken Nederlands, Engels en Wiskunde zijn hiervan uitgezonderd
• Op de cijferlijst bij het diploma worden alle resultaten vermeld, ook de
resultaten van het vak dat bij de uitslagbepaling buiten beschouwing is gelaten.
• Wanneer één vak buiten beschouwing wordt gelaten door de
wegstreepmaatregel betekent dit dat het volledige eindcijfer buiten
beschouwing blijft in de uitslagbepaling. Het is niet mogelijk om, wanneer een
vak zowel een schoolexamen als centraal examen heeft, slechts een van deze
onderdelen weg te laten bij de uitslagbepaling.
• Als de wegstreepmaatregel wordt toegepast op een vak dat wordt afgesloten
met een centraal examen, wordt het desbetreffende examencijfer niet
betrokken bij de berekening van het gemiddelde van de examencijfers (5,5regeling).
• De wegstreepmaatregel is alleen toegestaan voor leerlingen die voor alle vakken
het volledig examen hebben afgelegd, dus het schoolexamen en, voor zover van
toepassing, het centraal examen.
• De wegstreepmaatregel kan worden toegepast op elk examenvak (uitgezonderd
de vakken Nederlands, Engels en Wiskunde). Dit vak hoeft dus geen centraal
examen te hebben. Wanneer het gaat om een vak (of onderdeel) dat valt binnen
het combinatiecijfer dan wordt alleen het eindcijfer van het betreffende vak of
onderdeel hiervan weggelaten. Voor de uitslagbepaling wordt het
combinatiecijfer berekend zonder dit vak.
Uitzondering voor het examen aardrijkskunde
Voor het examen aardrijkskunde is er een afwijkende planning van kracht.
• Alle kandidaten moeten in tijdvak 1 het examen aardrijkskunde doen
• Het tweede tijdvak aardrijkskunde moet gebruikt worden voor herkansingen
voor kandidaten die het vak willen herkansen of voor kandidaten die om
(bijzondere) redenen het examen niet in het eerste tijdvak hebben kunnen
maken.
• De kandidaten die vanwege een (bijzondere) reden in het tweede tijdvak voor
de eerste keer examen aardrijkskunde havo of vwo hebben gedaan en willen
herkansen in het derde tijdvak, krijgen een gedeeltelijk schriftelijk en
gedeeltelijk mondeling examen.

Keuze tijdvak 1 of tijdvak 2
Doordat het mogelijk is gemaakt om examens te spreiden moeten leerlingen kiezen
welke examens ze in welk tijdvak gaan doen. Het is overigens heel verstandig om
zoveel mogelijk, zo niet alle, examens in tijdvak 1 te doen. Op die manier kun je na
tijdvak 2 helemaal klaar zijn en kun je je in alle rust voorbereiden op je
vervolgopleiding. Veel hogescholen en universiteiten vragen van onze leerlingen om
tijdig hun diploma en cijferlijst in te sturen. Leerlingen die van plan zijn om in
Amerika of Canada door te studeren lopen zelfs een groot risico om niet te kunnen
beginnen in september als ze niet na tijdvak 2 geslaagd zijn.
Het doorschuiven van examens kan uiteraard wel, maar bijvoorbeeld een leerling die
te veel examens doorschuift en tijdens tijdvak 2 verplicht thuis moet blijven
(quarantaine of ziekte) loopt het risico dat hij twee of drie examens op dezelfde dag
moet doen in tijdvak 3. Dit laatste is zeer onwenselijk en vrijwel onmogelijk.
Aanmelden in Magister voor tijdvak 1 en 2
Om alles goed voor te bereiden vragen we aan alle examenkandidaten om via
Magister aan te geven welke vakken je graag in tijdvak 1 wilt doen en welke in
tijdvak 2. Dit aangeven kan van 17 t/m 28 maart uiterlijk 18.00 uur. Mocht SE3
aanleiding geven om te veranderen van keuze, dan kan dit via de conrector worden
geregeld. We gaan ervan uit dat leerlingen die geen keuze aangeven alle examens in
tijdvak 1 maken.
Diploma-uitreiking
De data van de diploma-uitreikingen blijven op 7 juli 2021 voor vwo en 8 juli 2021
voor havo. Alleen leerlingen die na tijdvak 1 en 2 geslaagd zijn krijgen op deze
feestelijke avond het diploma. De wijze waarop het diploma uitgereikt zal worden,
wordt op een later moment bepaald. Dit hangt af van de situatie tegen die tijd
vanwege het coronavirus.
Leerlingen die pas in tijdvak 3 slagen kunnen hun diploma eind juli ophalen op
school. De precieze datum wordt later bekend gemaakt.
Het valt ons op dat nu de 80/20-regeling is weggevallen veel meer leerlingen de
keuze maken om niet naar de lessen te gaan. Bij alle vakken is dit een groot
probleem. Bij het vak Nederlands bijvoorbeeld worden momenteel debatten
getraind en dat lukt niet goed als veel leerlingen niet naar de les komen. Bovendien
hebben leerlingen die de lessen niet volgen minder kans op goede cijfers in de
aankomende SE-periode. Dat geldt niet alleen voor Nederlands, maar ook voor alle
andere vakken. Daarom roep ik alle leerlingen op om alle lessen te volgen. Dat
verhoogt je kans op slagen en dat is waar we uiteindelijk samen voor werken op
school. Daarom moeten we met elkaar nog even de schouders er onder zetten. Als
dat lukt heb je eind van het jaar je diploma dik verdient!
Met vriendelijke groet,
Namens de schoolleiding,
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