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Wijziging 1:

Artikel 4.3.1,4.3.2 en 4.3.3 vervallen en worden vervangen door 4.3 en 4.4, namelijk:

4 Gentraal examen.

3. De examens vinden plaats op een vast moment in de daarvoor bepaalde tijdvakken. Een

leerling mag pas examen in een vak afleggen, wanneer hij/zij alle schoolexamenonderdelen
voor het betreffende vak heeft afgerond.

1. Procedure keuze tussen tijdvakken

ln de brief d.d.23 maart 2021zijn ouders en leerlingen op de hoogte gebrachtvan de procedure

en keuzemogelijkheden voor de tijdvakken. Hieronder staat een deel van de brief.
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Examenperiode GL: L4 juni t/m 25 juni
Examenperiode BL/KL: 21 juni t/m 25 juni
Herexamenperiode BL/KL/GL: 6 iulit/m 9 iuli

Uitslag examen BL/KL/GL: 2 juli
Uitslag herexamen BL/KL/GL: 15 juli

Aan elke keuze zitten voordelen en nadelen. Deze keuze is onder andere afhankelijk hoe je cijfers

momenteel zijn.Zijnje cijfer in orde (lees:gemiddeld voldoende) kun je best in meialexamen doen.

Sta je er slecht voor dan kun je er voor kiezen examens in juni maken. Dan krijg je in mei en juni

lessen op school om je voor te bereiden op de examens. Kies je voor optie 2 dan volgt er een gesprek

over maatwerk wanneer je welke examens wil maken.

Omcirkel hierboven nummer 1 OF nummer 2voor de daarbij behorende examenperiodes. Doe dit
SAMEN met je ouder(s)/verzorger(s) en onderteken SAMEN de brief.

Lever deze brief uiterlijk donderdag 15 april a.s. in bij jouw mentor. Heeft de mentor deze brief niet
gekregen uiterlijk 1-5 april a,s. gaan we er vanuit dat je kiest voor optie 1.

Exa menperiode BK/KL/GL:

Herexamenperiode GL:

Herexamenperiode BLlKL:

17 meit/m 28 mei
14 juni t/m 25 juni
20 iunit/m 25 iuni

Uitslag examen GL: 10 juni
Uitslag examen BL/KL: L6 juni
Uitslas herexamen BL/KL/GL: 2 juli
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2. Eerste tijdvak (17 mei -31 mei 20211

1. Leerlingen mogen hun centraal examen spreiden over twee tijdvakken. Als leerlingen

voor één of meerdere vakken in het tweede tijdvak voor het eerst willen opgaan, geeft

hij of zij dit aan volgens bovenstaande procedure (zie 4.3.1). Wanneer de leerling dit niet

vó6r 23 april2021 meldt, besluit de school in welk tijdvak de leerling het centraal

examen aflegt.
2. Bij moverende redenen kan de leerling ook na 23 april2021een verzoek bijde
directeur indienen om één of meerdere vakken in het tweede tijdvak af te leggen.

3. Tweede tijdvak (14 juni - 25 juni 2021\
1. Leerlingen die tijdens het eerste tijdvak ziek zijn of in quarantaine moeten, kunnen

een deel van of het volledige centraal examen afleggen in het tweede tijdvak.
2. Leerlingen kunnen het tweede tijdvak benutten om examens uit het eerste tijdvak te
herkansen.
3. Leerlingen kunnen het centraal examen spreiden over het eerste en tweede tijdvak.
(zie 4.3.1 )

4. Een week voor de aanvang van het tweede tijdvak worden de tijdstippen van het

tweede tijdvak aan de leerlingen bekend gemaakt.

4. Derde tijdvak (6 juli - 9 juli 2021)
1. De examens in het derde tijdvak worden op school afgenomen.
2. Het rooster van het derde tijdvak wordt in april aan de scholen gecommuniceerd

5. Het beroepsgerichte profielvak in het vmbo wordt met een schoolexamen afgesloten in
plaats van een centraal schriftelijk en praktisch examen(CSPE).

Wijziging 2:

Artikel 7.2 wordt vervangen, nameli¡k:

7.2. Herkansing centraal examen

1. Elke leerling heeft recht op het herkansen van het centraal examen van twee
verschìllende vakken.

2. lndien een leerling na tijdvak 1 een herkansing wil doen, moet de leerling aangeven in

welk tijdvak hij/zij dit wil doen.

3. Voor leerlingen die vervroegd en/of gespreid examen doen, gelden er andere regels.
Zie hiervoor het servicedocument van de Rijksoverheid.l

4. Na het afleggen van een herkansing, geldt het hoogst behaalde cijfer (behaald bij de

herkansing of bij het eerder afgelegde centraal examen).
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Wijziging 3:

ArtikelS. wordt uitgebreid met 8.1.7 tlm 8.1.10, nameliik:

1. Zak- en slaagregeling

7. Bij de vaststelling van de uitslag kan, indien nodig om de leerling te laten slagen, het

eindcijfer van één vak buiten de bepaling van de definitieve uitslag worden gelaten,

onafhankelijkvan het behaalde resultaat. Dit mag geen kernvakzijn2. Na het buiten

beschouwing laten van een kernvak, blijft de bestaande slaag-zak regeling van kracht
voor de overige vakken.

8.Bij de bepaling van de uitslag voor leerlingen in vmbo-bb, -kb en -glwordt het

resultaat dat is behaald voor het beroepsgerichte profielvak (het schoolexamencijfer
afgerond op één decimaal) meegenomen bij het rekenkundige gemiddelde van de bij

het centraal examen behaalde cijfers (de S,5-regel). Alleen wanneer dit rekenkundig
gemiddelde minimaal 5,5 is kan de leerlíng slagen.

9. Voor leerlingen die gespreid examen doen, kan vrijstelling van de 5,5-regel gelden.

Zie hiervoor het servicedocument van de Rijksoverheid.3

10. Op de cijferlijstworden alle resultaten vermeld, ookde resultaten van hetvakdat bij
de uitslag bepaling buiten beschouwing is gelaten.

lnstemming dMR

Voorzitter dMR:

Handtekening:

2 Kernvakken zijn verschillend perschoolsoort. Voor hetvmbo is uitsluitend Nederlands een

kernvak. Voor het havo en vwo zin Nederlandse taal en literatuur, Engelse taal en literatuur en
voor zover van toepassing wiskunde (A, B of C) kernvakken.
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