
Beste examenleerlingen, 

 

Eergisteren is bekend geworden dat voor examenleerlingen de schoolexamens afgenomen moeten 

worden op school. Het centraal examen dat op 7 mei start, gaat vooralsnog door. We begrijpen dat dit 

ongerustheid met zich mee kan brengen, omdat het de leerlingen weer naar school brengt. Verderop 

leest u Voorwaarde om deel te mogen nemen aan het centraal examen is dat het schoolexamen is 

afgerond. Wij gaan alles op alles zetten om ervoor te zorgen dat jullie deel kunnen nemen aan het 

centraal examen. Neem hier ook zelf de verantwoordelijk door te controleren of je nog toetsen moet 

inhalen of dossiers moet inleveren. Als voor een langere sluiting van de scholen wordt besloten, krijgen 

wij uiterlijk 6 april te horen van de minister of de datum van het CE gewijzigd wordt. 

 

In deze brief informeer ik jullie over: 

• de schoolexamens (SE); 

• de toetsweek SE 3; 

• inhalen en herkansen; 

• voorwaarden om naar school te komen en deel te mogen nemen aan schoolexamens. 

 

De schoolexamens (SE) 

Scholen hebben de ruimte om het PTA (programma voor toetsing en afsluiting) aan te passen als al 

eerder hetzelfde onderdeel getoetst is. Dat betekent voor jullie dat als er bijvoorbeeld bij een taal eerder 

een leesvaardigheidstoets is afgenomen in het PTA, dit niet nog een keer hoeft. We mogen onder 

voorwaarde dus een aantal toetsen laten vervallen om de studielast te verminderen. 

 

De volgende PTA-toetsen en PTA-practica komen te vervallen voor zowel havo als vwo. In Magister 

wordt op deze plek een vrijstelling ingevoerd. 

- Frans leesvaardigheid en idioom (toetsweek); 

- Duits leesvaardigheid (toetsweek); 

- Nederlands leesvaardigheid (toetsweek); 

- Kunst muziek onderdeel solfège 3 (na toetsweek). 

 

De volgende PTA-onderdelen naast de toetsen van SE 3 gaan wél door en hiervoor ontvang je een 

persoonlijke uitnodiging van je vakleraar: 

- Praktisch schoolexamen informatica (voor zowel havo 5 als vwo 6); 

- Praktisch schoolexamen beeldende vorming (voor zowel havo 5 als vwo 6); 

- Alle mondelingen bij de talen (voor zowel havo 5 als vwo 6). 

 

Ook mogen we de vorm van toetsing aanpassen. Bijvoorbeeld een mondeling schoolexamen mag 

schriftelijk afgenomen worden. De vakgroep Nederlands bekijkt of de toets van Nederlands literatuur op 

havo 5 schriftelijk i.p.v. mondeling wordt afgenomen.  

 

Om jullie optimaal voor te bereiden hebben de examenleraren volgens het rooster dat vandaag start 

instructiemomenten ingepland en opdrachten in Google Classroom staan. Ze hebben de 

examentraining in deze instructiemomenten opgenomen. In de middag kun je met je vakleraar 

individueel via Google Hang outs / Meet chatten of videobellen volgens de instructie die je dinsdag hebt 

ontvangen. 

 

De toetsweek SE 3 

De toetsweek SE 3 start op donderdag 26 maart en duurt tot en met vrijdag 3 april. Om 

besmettingsgevaar te voorkomen, zitten er minder leerlingen in de gymzaal en lokalen. Daarnaast willen 

we jullie met klem verzoeken minimaal anderhalve meter afstand van anderen te bewaren en de school 

direct na afloop van de toets in stilte te verlaten en meteen naar huis te gaan. Het toetsrooster met de 

tijden en lokalen wordt nu opgesteld. Hieronder vind je al de volgorde en data van de verschillende 

toetsen.  

 



 

Donderdag 26 maart 

Blok VWO 6 HAVO  5 

Vak 1 Vak 2 Vak 1 Vak 2 

1 MO    

2 WiA / WiC  FATL luisteren  

3 WiB  ECON  

 

Vrijdag 27 maart 

Blok VWO 6 HAVO 5 

Vak 1 Vak 2 Vak 1 Vak 2 

1   WiA  

2 AK  WiB  

3     

 

Maandag 30 maart 

Blok VWO 6 HAVO 5 

Vak 1 Vak 2 Vak 1 Vak 2 

1 GES  SCHK  

2 KUA  GES  

3     

 

Dinsdag 31 maart 

Blok VWO 6 HAVO 5 

Vak 1 Vak 2 Vak 1 Vak 2 

1 NAT MAW DUTL schrijven  

2 FATL Luisteren  MO / BECO  

3     

 

Woensdag 1 april 

Blok VWO 6 HAVO 5 

Vak 1 Vak 2 Vak 1 Vak 2 

1 LATL  AK  

2 ECON  KUA  

3     

 

Donderdag 2 april 

Blok VWO 6 HAVO 5 

Vak 1 Vak 2 Vak 1 Vak 2 

1 BIOL  NAT  

2   MAW  

3     

 

Vrijdag 3 april 

Blok VWO 6 HAVO 5 

Vak 1 Vak 2 Vak 1 Vak 2 

1 SCHK  BIOL  

2 BIOL practicum    

3     

 

 

 



 

Inhalen en herkansen 

Als je één of meerdere toetsen gemist hebt, kun je deze inhalen. Gezien de situatie mogen we afwijken 

van de herkansingsregel. Dit betekent, in tegenstelling tot wat er in het examenreglement staat, dat het 

recht op herkansing blijft bestaan ook al heb je één of meerdere toetsen gemist.  

Het volgende geldt voor wat betreft inhalen en herkansen: 

- De herkansing van 6 april wordt verplaatst naar dinsdag 14 april; 

- Als je niets hoeft in te halen, maak je gebruik van de herkansing; 

- Als je één vak moet inhalen, dan doe je dat op het moment van de herkansing, d.w.z. 14 april,  

en herkans je ook dan voor een ander vak; 

- Als je 2 of méér vakken moet inhalen, dan haal je 2 vakken in op 14 april. Het inhalen van de 

andere vakken én de herkansing wordt op maat, samen met jou en de teamleider bekeken; 

- Op maandag 4 mei, na de meivakantie, worden de cijferlijsten uitgedeeld om ter plekke door 

jullie gecontroleerd te worden.  

Als het niet lukt om het schoolexamen van één of meerdere vakken af te ronden voor het centraal 

examen van diezelfde vakken, is er de mogelijkheid om uit te wijken met een gedeelte van het centraal 

examen naar het tweede tijdvak (15 tot en met 18 juni) of naar het derde tijdvak (11 tot en met 20 

augustus). Wij zullen alles op alles zetten om het mogelijk te maken dat je aan het centraal examen 

kunt deelnemen.  

 

Voorwaarden tot deelname aan schoolexamentoetsen op school 

Tenslotte nog een belangrijke mededeling. Jullie mogen alléén deelnemen aan de schoolexamens op 

school als jullie volledig klachtenvrij zijn. Als dat het geval is, worden jullie op school verwacht om deel 

te nemen aan de SE-examens. Ik wil jullie op het hart drukken dat je je niet gedwongen voelt om uit 

angst voor het niet kunnen deelnemen aan het centraal examen naar school komt als je klachten hebt, 

ziek bent of in thuisquarantaine zit. Er is tenslotte nog een tweede én een derde tijdvak centraal 

examens. 

Om goed in kaart te kunnen brengen hoeveel examenleerlingen mogelijk niet deel kunnen nemen aan 

het aanstaande schoolexamen of het latere centraal examen is het nodig weer op school te melden als 

je ziek bent. Daarom wil ik jullie vragen om te zorgen dat je, bij ziekte, vanaf morgen tot aan het centraal 

examen, uiterlijk 9.00 uur ’s ochtends bij de receptie van de school bent ziekgemeld. Het is nodig te 

vermelden of je daadwerkelijk ziek bent of thuis moet blijven vanwege de RIVM richtlijnen. Meld je weer 

beter als je weer in staat bent naar school te komen. Het tijdstip van ziekmelden tijdens het centraal 

examen zullen we nog aan jullie bekendmaken. 

 

Ten slotte wil ik jullie enorm veel succes en sterkte wensen. Om onder deze omstandigheden je examen 

te moeten maken, is niet fijn. Al jullie leraren en medewerkers van het Zwijsen College leven mee en 

proberen waar mogelijk te helpen. 

 

Met vriendelijke groet, 

Barbara Sol 

Locatiedirecteur 


