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Aan de ouders/verzorgers en leerlingen van de examenklassen 
 
Datum  : 17 december 2020 
Kenmerk : GBN/grd 
Betreft  : informatie tweede SE week 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s) en eindexamenleerlingen, 
 
Zoals jullie hebben begrepen uit de overige berichtgeving gaat het fysieke onderwijs aan de 
eindexamenleerlingen na de kerstvakantie gewoon door. Vanaf 5 januari volgen jullie een 40 
minuten rooster t/m vrijdag 8 januari. Het 40-minutenrooster zorgt ervoor dat er in de middag nog 
ruimte is voor extra uitleg in de vorm van i-uren als daar behoefte aan is.  
De samen-examen trainingen worden in het weekend van 2 en 3 januari gegeven. Een ieder die één 
of meerdere trainingen volgt, heeft hierover woensdag 16 december bericht ontvangen.     
 
Op 11 januari start de SE week. De toetsen worden afgenomen volgens de planning die al eerder is 
gepubliceerd en op de website is te vinden. De toetsen worden afgenomen in de gymzalen zodat 
we voldoende afstand kunnen houden. 
 
De toetsen worden hetzelfde georganiseerd als de toetsweek eind vorig jaar. Er ligt op elke tafel 
een briefje met een naam en examennummer. Je hebt dus een vaste plek per toets. Leerlingen met 
een faciliteitenpas (niet vergeten mee te nemen!) en de leerlingen die gebruik maken van een 
laptop zitten altijd in zaal A. Zorg dat je niet te veel spullen meeneemt de zaal in. Mobieltjes moet 
je opbergen in je kluis, evenals horloges en iPods. De grafische rekenmachine mag alléén gebruikt 
worden voor het vak wiskunde A of wiskunde B. Je mag pas één uur na aanvang van de toets de 
zaal verlaten, ook al ben je eerder klaar met de toets. 
 
Voor leerlingen die door ziekte of quarantaine toetsen missen is er de mogelijkheid het in te halen 
in de week van 25 januari t/m 29 januari het 7de t/m het 9de uur. Mocht dit niet lukken dan is er nog 
een mogelijkheid in de eerste week van de meivakantie. Wij hopen natuurlijk dat niemand hier 
gebruik van hoeft te maken. 
 
Gisteren is bekend gemaakt dat het centraal eindexamen in mei op bepaalde onderdelen wordt 
aangepast (onder voorbehoud): Er komen twee tijdvakken waarin scholieren de eindexamens 
kunnen maken. Daardoor kunnen leerlingen toch alle examens maken als ze tijdens het eerste blok 
ziek zijn of in quarantaine moeten vanwege het coronavirus. Ook is er eventueel de mogelijkheid 
om examens naar het tweede blok te verplaatsen, zodat je meer voorbereidingstijd hebt. 
Bovendien krijg je een extra herkansing. 
 
Het eerste examentijdvak is van maandag 17 mei t/m dinsdag 1 juni en het tweede is van maandag 
14 juni t/m vrijdag 25 juni. De herkansingen vinden plaats van 6 juli t/m 9 juli. 
 
Als er vanuit het ministerie hierover meer informatie wordt verstrekt dan informeren wij jullie 
natuurlijk direct.  
 
Succes met het leren van de toetsen en tot in het nieuwe jaar, 
 
dhr. S.P.L. Gijben, 
examensecretaris 


