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Beste leerlingen, beste ouders/verzorgers, 
 
Op dit moment zijn we bezig met de afname van de SE-toetsen. Tot nu toe verloopt alles volgens 
afspraak. De leerlingen houden zich aan de 1,5 meter afstand en de andere RIVM voorschriften. De 
geplande practica hebben wij aangepast zodat ook hier de veiligheid optimaal gewaarborgd is.  
 
Nu door het ministerie de nieuwe slaag/zakregeling bekend is gemaakt (zie bijlage), kunnen wij 
jullie/u over de planning van het inhalen en herkansen van SE-toetsen informeren.  
 
De docenten zetten uiterlijk 4 mei alle cijfers in Magister van de afgenomen schoolexamens. 
Leerlingen die hun toets willen inzien kunnen dit op 6 mei doorgeven aan de docent. 
 
De leerlingen die toetsen gemist hebben door ziekte of andere geldige redenen, krijgen de 
gelegenheid deze toetsen in te halen van 6 t/m 8 mei (of indien nodig nog wat langer). Het rooster 
hiervan volgt later. De cijfers staan dan uiterlijk maandag 11 mei in Magister. 
 
De twee herkansingen volgens de normale PTA-regeling vinden plaats van 15 t/m 20 mei. In Magister 
kunnen de leerlingen vanaf 4 mei de herkansingen opgeven: Eén herkansing van een toets uit 
periode 2 en één herkansing van een toets uit het gehele schooljaar.  
 
Het herexamen van het vak Maatschappijleer vindt plaats op maandag 25 mei.  
Alle cijfers zullen uiteindelijk op 28 mei bekend zijn. 
 
De leerlingen krijgen op 4 juni vanaf 10:00 telefonisch te horen of ze officieel geslaagd zijn.  
 
Vanuit de overheid is vastgesteld dat leerlingen die op basis van deze schoolexamenresultaten 
zouden zijn gezakt ofwel hun resultaten willen verbeteren, voor maximaal twee vakken een 
resultaatverbeteringstoets (RV-toets) mogen maken. De RV-toets telt dan voor 50% mee voor het 
uiteindelijke eindcijfer en het gemiddeld SE eindcijfer ook voor 50%.  
We wachten nog op de richtlijnen van de overheid voor de invulling van deze RV-toetsen.  
 
Hoewel nog niet alles glashelder is hopen wij toch d.m.v. deze brief duidelijkheid te hebben 
verschaft.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Peter Gijben, 
Examensecretaris Hoeksch Lyceum 
 


