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Zeer geachte ouders, verzorgers, beste leerlingen, 

 

We beginnen er nu wel genoeg van te krijgen, van die lockdown. We willen weer de leer-

lingen in de klassen hebben! Deze week komt de minister van onderwijs met nieuwe bepa-

lingen hierover. Volgende week is het vakantie. Laten we hopen op goed nieuws. Als de an-

derhalve meter maatregel gehandhaafd blijft, dan blijft het lastig organiseren. Maar we 

hebben dan wel meer speelruimte om maatwerk ín het gebouw te leveren. 

 

Direct na de voorjaarsvakantie hebben wij een studiedag. Wij kunnen dan de nieuwe bepa-

lingen voor onszelf uitwerken en ook kijken naar de overgangsnormen en dergelijke. Zodat 

we goed voorbereid kunnen beginnen aan de periode tot de meivakantie. U ontvangt infor-

matie over de uitkomst van die studiedag in de week na de voorjaarsvakantie of zo snel mo-

gelijk.  

 

In deze nieuwsbrief staan alle aanpassingen van het centraal eindexamen op een rijtje. De 

examenleerlingen krijgen een nadere uitleg. Zij moeten grip hebben op de veranderingen. 

In principe zijn de examenleerlingen goed voorbereid. Hen wacht nu een derde schoolexa-

menperiode. Maar een centraal eindexamen komt er dus ook nog aan! 

 

Met hartelijke groet! 

Freek Op ’t Einde, rector.  

  



 
 

Aanpassingen aan het centraal examen 2021 

 

Zoals u weet verloopt het centraal examen dit schooljaar anders dan andere schooljaren vanwege 

het coronavirus en de gevolgen hiervan voor het onderwijs. Voor de kerst is bijvoorbeeld al beslo-

ten dat alle leerlingen een extra herkansingsmogelijkheid krijgen en de examens verdeeld mogen 

worden over twee tijdvakken. Daarnaast heeft de minister vorige week besloten dat leerlingen de 

mogelijkheid krijgen om een vak buiten beschouwing te laten bij het bepalen van de uitslag.  

Hier de belangrijkste punten op een rij: 

- Twee herkansingen in plaats van één. Leerlingen die dit schooljaar opgaan voor het di-

ploma mogen dit schooljaar twee examens herkansen in plaats van één. Het hoogst be-

haalde cijfer telt.  

- Examens verdelen over twee tijdvakken. Leerlingen mogen hun examens verdelen over 

twee tijdvakken. Leerlingen die hun examens willen verdelen geven dit uiterlijk 23 april aan 

bij de examencoördinator. De leerlingen worden hierover nog nader geïnformeerd.  

- Derde tijdvak voor herkansingen. Er komt een derde tijdvak waarin leerlingen examens 

kunnen herkansen. Examens die in tijdvak 1 gemaakt zijn kunnen ook herkanst worden in 

tijdvak 2. 

- Buiten beschouwing laten van één vak. Leerlingen die dit jaar opgaan voor het diploma 

mogen één vak buiten beschouwing laten bij de uitslagbepaling. Dit vak telt dan niet mee 

bij het bepalen of je wel wel/niet geslaagd bent. Dit vak mag geen kernvak zijn.  Voor het 

vmbo is Nederlands een kernvak, voor het havo en vwo zijn Nederlandse taal en literatuur, 

Engelse taal en literatuur en voor zover van toepassing wiskunde kernvakken. Er verandert 

verder niks aan de eisen om te slagen. Wel komt het eindcijfer van dit vak op de cijferlijst te 

staan. Het vervolgonderwijs kan geen aanvullende toelatingsconsequenties verbinden aan 

deze cijferlijst. 

- Meer tijd voor het afronden van het schoolexamen. Leerlingen krijgen meer tijd om alle 

onderdelen uit het schoolexamen af te ronden. Wel moeten alle resultaten uiterlijk één dag 

voor de start van het eerste tijdvak zijn aangeleverd. 

 

Rooster tijdvakken 

De afnamedagen per tijdvak en de bekendmaking van de normering staan hieronder: 

Tijdvak Afnamedagen Bekendmaking N-termen 

(uitslag) 

Tijdvak 1: Eerste afnames 17 mei t/m 1 juni 10 juni 

Tijdvak 2: Eerste afnames en herkansingen 14 juni t/m 25 juni 2 juli 

Tijdvak 3: Herkansingen 6 t/m 9 juli  15 juli 

 

  



 
 

Meer informatie en vragen 

Op de website examenblad.nl vinden u de kamerbrief van de minister en het bijbehorende service-

document met daarin alle details over de aanpassingen. Uiteraard kunt u bij vragen contact met 

ons opnemen. 

Voor de leerlingen komt er nog een specifieke brief. 

 

  

   



 
 

Het jaarrooster t/m de meivakantie 

  zaterdag 20 

voorjaarsvakantie 

  zondag 21 

  maandag  22 

  dinsdag 23 

februari woensdag 24 

  donderdag 25 

  vrijdag 26 

  zaterdag 27 

  zondag 28 

  maandag  1 Studiedag, geen lessen 

  dinsdag 2   

  woensdag 3   

  donderdag 4   

  vrijdag 5   

  zaterdag 6   

  zondag 7   

  maandag  8   

  dinsdag 9 Toetsvrije dag examenklassen en M3 

  woensdag 10 Toetsvrije dag examenklassen en M3 

  
donderdag 11 

Toetsvrije dag examenklassen en M3 

  H5 & V6 extra herkansingsdag 

  vrijdag 12 Toetsvrije dag examenklassen en M3 

maart zaterdag 13   

  zondag 14   

  
maandag  15 

Start van de derde schoolexamenperiode 

  Start van het CPE beeldend voor mavo 4 

  dinsdag 16   

  woensdag 17   

  donderdag 18   

  vrijdag 19   

  zaterdag 20   

  zondag 21   

  maandag  22   

  dinsdag 23   

  woensdag 24   

  donderdag 25   

  vrijdag 26 laatste dag van de derde schoolexamenperiode 

  zaterdag 27   

  zondag 28   

  maandag  29   

  dinsdag 30   

  woensdag 31   

  donderdag 1   

  vrijdag 2   



 
 

  zaterdag 3   

  zondag 4   

  maandag  5 2e paasdag, geen lessen 

  dinsdag 6 Studiedag, geen lessen 

  woensdag 7   

  donderdag 8   

  vrijdag 9   

  zaterdag 10   

  zondag 11   

  maandag  12 s avonds: start van de vastenmaand (Ramadan) 

  dinsdag 13   

  woensdag 14   

  donderdag 15   

april vrijdag 16   

  zaterdag 17   

  zondag 18   

  maandag  19   

  dinsdag 20   

  woensdag 21   

  donderdag 22 Iftar (indien toegestaan i.v.m. Covid-19) 

  vrijdag 23   

  zaterdag 24 

meivakantie 

  zondag 25 

  maandag  26 

  dinsdag 27 

  woensdag 28 

  donderdag 29 

  vrijdag 30 

  zaterdag 1 

  zondag 2 

  maandag  3 

mei dinsdag 4 

  woensdag 5 

  donderdag 6 

  vrijdag 7 

  zaterdag 8 

  zondag 9 

 

 


