
Een flink aantal van jullie heeft inmiddels via het formulier op de site 

een inhaaltoets/herkansing aangevraagd. Uiterlijk aankomende dinsdag 

6 april krijgen jullie hiervan de planning per mail toegestuurd. Daarop 

staat precies welke leerling welke toets moet doen, en ook waar en 

wanneer. Deze planning zullen we strikt hanteren, je kunt hier zelf geen 

wijzigingen in aanbrengen! Sommige toetsen (bijvoorbeeld 

luistertoetsen en/of mondelingen) moeten met de docent zelf worden 

afgesproken. Als dit voor jou geldt, dan krijg je daar ook bericht van. 

Omdat er zoveel aanvragen zijn hebben we de toetsen gepland op 

vrijdag 9 april (één ochtend- en één middagzitting) én op 

maandagmiddag 12 april. Ben je ingedeeld op een tijdstip waarop je 

eigenlijk les hebt, dan vervallen voor jou de betreffende lessen.  

Alle toetsen worden in de kantine of in de mediatheek afgenomen. Op de 

planning kun je zien waar jij bent ingedeeld. Zorg er voor dat je 15 

minuten voor aanvang op de juiste plek aanwezig bent, je kunt je 

namelijk wel voorstellen dat het uitdelen van al die verschillende 

toetsen veel tijd gaat kosten.  

Mocht het zo zijn dat je wel een herkansing hebt aangevraagd, maar niet 

op de planning staat, dan moet je direct, maar uiterlijk woensdag 7 april 

13.00 uur, contact opnemen met de examencommissie. Het liefst door 

even langs te lopen bij het examenkantoor, maar mailen mag ook. Daar 

kun je sowieso terecht met al je vragen over de inhaal- en 

herkansingstoetsen maar ook alle andere zaken die met het 

(school)examen te maken hebben.  

 

 



Op maandag 22 april heeft de examencommissie voorlichting gegeven 

over de gang van zaken rondom de examens van dit schooljaar. De 

vragen die daarbij aan de orde kwamen en allerlei praktische informatie 

rondom de Centrale Examens dit schooljaar hebben we verzameld in 

een zogenaamd servicedocument. Dit ‘Servicedocument rondom de 

Centrale Examens 2021’, is te vinden op de website van school, bij het 

onderdeel ‘Examens’. In dit document zullen we telkens de laatste 

ontwikkelingen bijwerken. Ook voor ouders is dit wellicht een 

waardevolle bron van informatie.  

 

 

Zoals jullie inmiddels weten mag je dit schooljaar zelf bepalen welke 

examens je in het eerste (mei) en welke examens je in het tweede 

tijdvak (juni) wilt afleggen. Tot en met 23 april kun je dit doorgeven via 

de Magister-app op je mobiel. Daarna wordt deze optie dichtgezet. Zorg 

er wel voor dat je de laatste update van de app gebruikt! Als je niets 

doorgeeft gaan we er van uit dat jij al jouw examens in het eerste 

tijdvak maakt.  

 
Met vriendelijke groet,  

Namens de examencommissie, 

 

T. Bernsen 

L. Bongers  

B. Maduro 


