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Addendum Schoolexamenreglement 14 maart 2022 
 

 
 

Wijziging 

Vak : alle vakken in voorexamenjaren met een PTA toets in een toetsweek. 

Wijziging : Artikel 3.1. Herkansingsmomenten:  

- Onder Herkansingsmogelijkheden 3 mavo schooljaar 2021-2022 

Gewijzigde tekst: 

• Na periode 1, 3 en 4 kan telkens één tentamen worden herkanst uit de 
betreffende periode. Na periode 2 kunnen twee tentamens uit periode 2 
worden herkanst. 

- Onder Herkansingsmogelijkheden 4 havo, 4 vwo en 5 vwo schooljaar 2021-2022 

Gewijzigde tekst:  

• Na semester 1 kunnen twee tentamens worden herkanst uit tentamenweek 1. 
 

Motivatie 

Tijdens de afname van de tentamens in  periode 2 van mavo 3 en afname van tentamens in 

toetsweek 1 van havo 4, vwo 4 en vwo 5 was er zeer veel uitval en verplaatsing van tentamens 

wegen quarantaine of besmetting van zowel docenten als leerlingen/klassen. 

Besloten is dat leerlingen in mavo 3 twee vakken mogen herkansen uit periode 2 in plaats van één 

vak en dat leerlingen in havo 4, vwo 4 en vwo 5 twee vakken mogen herkansen uit de toetsweek van 

semester 1 in plaats van één vak.  

 

Gevolg 

De leerling krijgt de mogelijkheid een extra vak te herkansen wat in het voordeel van de leerling is. 

 

 
 

Wijziging 

Vak : alle vakken in alle jaren. 

Wijziging : Artikel 5.3. Hulpmiddelen:  

- toevoeging : ‘De kandidaat is verplicht voorafgaand aan het (school)examen te 

controleren of zelf meegebrachte toegestane hulpmiddelen 'schoon' zijn. Dat wil 

zeggen dat er op geen enkele manier aanleiding zou kunnen zijn voor een 

onregelmatigheid.’ 

 

Motivatie 

Bij constatering van en overtreding (met potlood beschreven Binas met toets stof) werd de school 

aansprakelijk gesteld dat deze aan het begin van het jaar de Binas blijkbaar niet ‘schoon’ afgeleverd 

had. Elke Binas wordt gecontroleerd op onregelmatigheden voordat deze aan het begin van het 

schooljaar of voorafgaand aan een toets verstrekt wordt.  

Met deze toevoeging kan geen excuus gemaakt worden dat bij constatering van een overtreding de 

school aansprakelijk gesteld kan worden van aangebrachte onregelmatigheden. 
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Gevolg 

De wijziging heeft tot gevolgen dat leerlingen verantwoordelijk zijn dat zelf meegebrachte 

toegestane hulpmiddelen geen informatie bevat dat als onregelmatigheid aangemerkt kan worden. 

 

 
 

Akkoord 

Bevoegd gezag : 16 maart 2022 

MR (Deelraad) :  22 maart 2022 


