Hulst, 4 februari 2021

Betreft: planning en afspraken m.b.t. het eindexamen

Geachte ouders/verzorgers, beste leerlingen in 5 havo en 6 vwo,
We leven in een onzekere tijd, waarin er een groot beroep wordt gedaan op de flexibiliteit
van mensen en organisaties. We merken dat er veel vragen leven bij de leerlingen en ouders
rondom het traject naar afronding van het eindexamen. Deze week is er een besluit door het
kabinet genomen om de bestaande maatregelen t.a.v het voortgezet onderwijs te verlengen.
Over de organisatie rondom het centraal examen is ook een besluit genomen, maar het kan
heel goed zijn dat dit besluit in de loop van maart toch weer wordt aangepast.
Via deze brief willen wij u/jullie informeren over de huidige gang van zaken.
PTA
Vooralsnog zijn er geen wijzigingen doorgevoerd in het PTA. Mocht dat wel het geval zijn de
komende tijd, zullen de docenten dit rechtstreeks communiceren aan de leerlingen en zullen
deze wijzigingen zichtbaar worden gemaakt in Magister.
Eindexamens
In de laatste week van december heeft de minister besloten het eindexamen op een andere
wijze dan gebruikelijk te organiseren. Er zijn nog momenten ingepland waarop door de
minister wordt beoordeeld of deze planning haalbaar is en recht doet aan de situatie. Zodra
daar meer nieuws is, proberen we jullie daarover snel te informeren.
Vorig schooljaar was het eindcijfer van de schoolexamens tevens de einduitslag. Mocht het
dit jaar weer het geval zijn, is het dit van groot belang niet te gokken op een goed te maken
eindexamen. Immers: of het eindexamen door gaat is nog niet geheel zeker!
Volgens het besluit van minister Slob, genomen in december, zal het centraal examen
bestaan uit 3 tijdvakken in plaats van 2. Dit om leerlingen, wegens langdurige quarantaine of
online onderwijs, extra tijd voor de voorbereiding te geven bij het centraal examen. Voor 23
april 2021 mag de leerling aangeven dat hij een vak liever in tijdvak 2 wil maken vanwege
deze uitzondering. Dat betekent automatisch dat de uitslag en daarop volgende herkansing
van dat vak in tijdvak 3 terecht komt. De uitslag kunnen we pas bepalen als alle examens
zijn afgerond. Wij zouden er daarom naar willen streven dat iedereen zijn examen in tijdvak
1 probeert te maken.
Als laatste is er door de minister een extra herkansing geboden voor het centraal examen.
Dit zorgt ervoor dat elke leerling 2 herkansingen mag doen op zijn centrale examens. Na
tijdvak 1 kan de leerling (wanneer hij van alle vakken uitslag heeft) dus goed besluiten welke
2 vakken hij wil herkansen. Hij kan dit minder goed besluiten op het moment dat hij in
tijdvak 2 voor de eerste keer deelneemt aan een examen van een vak.

Planning
Gezien de inrichting van de roosters, toetsen en huidige lessen hebben we in de planning tot
aan het centraal examen een aantal keuzes gemaakt om zoveel mogelijk lessen te kunnen
blijven geven. De aangepaste planning staat hieronder. De wijzigingen zijn in het rood
aangegeven.

overzicht jaarplanner 2021 nieuw
week 5H en 6V
5 Kijk luister toetsen 5H en 6V
6
carnavalsvakantie
8 Inleveren HD en pws 5H en 6V
9 HandelingsDelen 5H en 6V moeten Naar Behoren zijn
10 start TW 2
11 TW 2 ma invoeren cijfers pws en HD 5H en 6V - do+vr rapp verg
12 wo invoeren cijfers SE - do inschrijven herkansingen 5H en 6V
13 Herkansingen 5H en 6V - Goede Vrijdag
14 Herkansingen 5H en 6V - 2e Paasdag
15 do invoeren cijfers herk. - vrij uitreiken akk.verkl. - ex.training
16 di activiteitendag ?? - wo inleveren akk.verkl. - ex.training
meivakantie
wo cijfers versturen/laatste lesdag - ex.training - do en vr
19
Hemelvaart
20 CE l: 17 mei - 1 juni
21 CE l
22 ma laatste dag CE l
23 10 juni: uitslag CE I
24 CE ll 14 juni - 25 juni
25 CE ll
26 vr 2 juli uitslag CE ll
27 CE lll
28 do uitslag CE lll
29 vr uittocht? Wo diploma havo, do vwo
We hopen u/jullie hierbij voldoende geïnformeerd te hebben en inzicht in het tijdspad
gegeven te hebben. Ook bij de wijzigingen die misschien nog komen gaan proberen wij
beleid te maken dat optimaal kansen biedt voor de leerlingen om een diploma te halen.
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