Aan de eindexamenkandidaten 5 havo en 6 vwo
Zeist, maart 2021
Kenmerk: R21-010
Beste kandidaten,
Met rasse schreden naderen de laatste examens. Een goed moment om puntsgewijs door te nemen
wat je in de laatste weken kunt verwachten. Te meer omdat vanwege de impact van het coronavirus
op het onderwijs aanvullende maatregelen getroffen zijn om de toetsing en examinering zo goed
mogelijk te ondersteunen.

Handelingsdelen, eindexamenconcert muziek, eindexamenexpositie kunst
beeldend
Op woensdag 31 maart, de peildatum van het derde pensum, moeten alle handelingsdelen 5h en 6v
afgetekend zijn in Magister. Je verliest een herkansing als dit niet het geval is. Verder moeten de
handelingsdelen AEL, montessoriproject en LOB afgerond zijn om een diploma te ontvangen.
Ga tijdig naar desbetreffende docent of begeleider als iets niet goed in Magister geregistreerd staat.
Het eindexamenconcert muziek en de eindexamenexpositie Kubv van de 5h- en 6v-leerlingen is op
woensdag 31 maart.

Schoolexamens
In de week van 15 t/m 19 maart is de laatste ronde schoolexamens.
In de week van 22 t/m 26 maart is de projectweek. In deze week zijn de mondelinge tentamens
(Nederlands, Frans, Duits, Engels en muziek). Hiervoor moet je je van tevoren inschrijven.
Controleer als je al je cijfers binnen hebt, dus vóór de herkansingen alvast je cijfers op magister. Als
er volgens jou onjuistheden staan, overleg dan met je docent en laat hem of haar het doorgeven aan
Margo Boxem.

Herkansingen Schoolexamens
Op dinsdag 30 maart kun je tot uiterlijk 12.30 u. opgeven welke schoolexamens uit 5h en 6v je wilt
herkansen. Je mag vier schoolexamens, voldoendes én onvoldoendes, uit het examenjaar herkansen
(het hoogste cijfer telt). Voor het examenjaar geldt: je mag een vijfde herkansing gebruiken voor een
kernvak. Let op: geef niet meer herkansingen op dan waar je recht op hebt (zie overige deadlines).
Vul ook eventueel in te halen schoolexamens in.
Je mag maximaal twee schoolexamens per vak herkansen.
De herkansingen vinden plaats van dinsdag 6 april t/m maandag 12 april.

Schoolherexamen
Je mag een herexamen afleggen in één vak met alléén een schoolexamen als je dat vak met een
onvoldoende hebt afgesloten (zie ook examenreglement, artikel 17). De vakken zijn CKV, MAAT, NLT
en WD. Daarbij geldt voor MAAT en CKV: alleen als het combinatiecijfer én het eindcijfer MAAT en/of
CKV onvoldoende is, mag een herexamen in een van deze twee vakken met een onvoldoende
eindcijfer gedaan worden. Na overleg met de coördinator en je mentor kun je op vrijdag 16 april via
de mail een voorlopig herexamen aanvragen. Uiterlijk dinsdag 20 april om 9 uur kun je definitief
schriftelijk via de mail (jvandenhoeven@jordanmlu.nl) een herexamen aanvragen. Het is absoluut
noodzakelijk dat je die dag (dinsdag 20 april, de gehele dag) beschikbaar bent voor nader overleg.

Aangezien meestal het herexamen meer dan één schoolexamenonderdeel betreft, moeten in overleg
met docent en schoolleiding afspraken worden gemaakt over de inhoud van het examen. Het
schoolherexamen vindt plaats op maandag 26 april.

Bespreking cijferlijsten en handelingsdelen
Maak met je docent in week 4.1 een afspraak wanneer je je herkansing kan bespreken, nog in
diezelfde week of in de eerste helft van week 4.2. Bespreken kan uiterlijk op woensdag 21 april.
Op donderdag 22 april worden alle leerlingen van 5h en 6v opgeroepen om hun definitieve cijferlijst
te ondertekenen. Het rooster hiervan volgt nog. We vragen je voor de laatste keer de behaalde
cijfers te controleren (neem pensumboekje en identiteitsbewijs mee!), evenals de titel van het
profielwerkstuk, en vervolgens voor de correctheid daarvan te tekenen. Alle cijfers moeten dan
kloppen, daarna worden ze doorgegeven aan de IB-Groep. Wacht niet met het doorgeven van fouten
of het ontbreken van cijfers in Magister; benader de betreffende docent tijdig en laat hem of haar
het goede cijfer doorgeven aan Margo Boxem.

Schoolweken 4.1 t/m 4.3
In de laatste weken staat het bespreken van gemaakte schoolexamens en herkansingen en de
voorbereiding van het CE centraal.
5 havo
In pensumweek 4.1 is voor elk vak één les of een blokuur ingeroosterd. De lessen zijn verplicht. Naast
vaklessen mag je je uiteraard ook incuppen in bg’s (en keuzes) bezoeken.
Op dinsdag 30 maart is er een ouderexamenavond. Dit is een voorlichtingsavond voor ouders
en leerlingen uit 5 havo over het examen. Het doel is om ouders en leerlingen informatie te geven
over alles rondom het examen maar ook om tips te geven over voeding, time management en
plannen, ontspanning et cetera. Nadere informatie over deze avond volgt.
In week 4.2 en 4.3 vinden examentrainingen van verschillende vakken plaats. Het rooster daarvan
volgt.
6 vwo

In pensumweek 4.1 , 4.2 en 4.3 vinden examentrainingen plaats. Je dient je in te schrijven bij
de door jou gekozen trainingen. Het rooster volgt. Op donderdag 1 april is er een
ouderexamenavond. Dit is een voorlichtingsavond voor ouders en leerlingen uit 6 vwo over het
examen. Het doel is om ouders en leerlingen informatie te geven over alles rondom het examen
maar ook om tips te geven over voeding, time management en plannen, ontspanning et cetera.
Nadere informatie over deze avond volgt.

Schoolweken 4.4 t/m 4.9
Tijdvak 1 van het CE start meteen op maandag 17 mei na de meivakantie in week 4.4 en tijdvak 2
start op maandag 14 juni in pensumweek 4.8. Alle examendocenten zijn vanaf week 4.4 in hun
reguliere bg’s (of keuzes) bereikbaar voor leerlingen om nog met laatste vragen over het centraal
examen langs te komen.

Op 30 april staat de stunt gepland in de jaaragenda. Op dit moment is nog niet duidelijk of
en in welke vorm deze doorgang kan vinden.

Centraal Examen (CE) en herkansingen CE in 2021
Dit jaar heb je twee herkansingen om CE-vakken over te doen en zijn er drie tijdvakken voor de
eerste afname van het CE en de herkansingen :
• tijdvak 1: maandag 17 mei t/m maandag 31 mei
• tijdvak 2: maandag 14 juni t/m vrijdag 25 juni
• tijdvak 3: dinsdag 6 juli t/m vrijdag 9 juli
Voor de roosters van de drie tijdvakken, zie https://www.examenblad.nl/examenrooster/2021
De drie tijdvakken kun je als volgt benutten:
• Je kunt er voor kiezen al je CE-vakken meteen in het eerste tijdvak te gaan doen. In dat geval mag
je je twee herkansingen spreiden over het tweede en derde tijdvak (allebei in tijdvak 2 of tijdvak
3 dan wel de ene herkansing in tijdvak 2 en de andere in tijdvak 3).
• Je kunt er ook voor kiezen een deel van je CE-vakken in het eerste tijdvak af te leggen en de rest
door te schuiven naar het tweede tijdvak. Deze keuze dien je schriftelijk aan je coördinator te
melden – uiterlijk vrijdag 23 april (anders kan de school het niet toestaan). Bij deze keuze kun je
de CE-vakken die je in het eerste tijdvak hebt gedaan, herkansen in het tweede of derde tijdvak.
De CE-vakken die je in het tweede tijdvak aflegt, kun je herkansen in het derde tijdvak.
• Mis je door ziekte en/of quarantaine examens in tijdvak 1 en/of tijdvak 2 dan kun je deze inhalen
in het volgende tijdvak.
• Op dit moment is nog niet bekend wanneer je door ziekte en/of quarantaine gemiste examens
van tijdvak 3 kunt inhalen.
Er zijn data vastgesteld waarop de normering van de verschillende tijdvakken bekend is en de
uitslagen worden vastgesteld van de kandidaten die klaar zijn met de eerste afname van het CE en/of
de herkansingen:
tijdvak 1: donderdag 10 juni
tijdvak 2: vrijdag 2 juli
tijdvak 3: donderdag 15 juli
Bij de vaststelling van de uitslag kan - indien dat nodig is om je te laten slagen - één vak, niet
zijnde een kernvak, buiten de bepaling van de definitieve uitslag worden gehouden. Daarvoor
moet je wel het volledige eindexamen hebben afgelegd.
In de vergaderingen van de examendocenten op die data worden alleen de afgewezen kandidaten
besproken. Daarnaast wordt op de havo-vergaderingen ook het advies voor havisten die vwo willen
gaan doen besproken. Na de vergaderingen worden eerst de afgewezen kandidaten gebeld. Daarna
worden de geslaagden gepubliceerd op de website en komen er cijfers en opgaveformulieren
herkansingen beschikbaar voor alle kandidaten.
Planning donderdag 10 juni en vrijdag 2 juli
12.15 – 12.55 u.
examenvergadering 5 havo
13.00 – 14.00 u.
examenvergadering 6 vwo
14.00 – 15.00 u.
bellen nog-niet-geslaagden
15.00 u.
geslaagden op website/eventueel bellen geslaagden
16.00 – 17.00 u.
uitreiking cijferlijsten en opgaveformulieren herkansingen in de staula
Op donderdag 11 juni en/of vrijdag 12 juni en op vrijdag 2 juli en/of maandag 5 juli zijn alle
examendocenten in ieder geval enkele uren aanwezig (in totaal maximaal een dagdeel) voor
leerlingen die in het tweede of derde tijdvak willen herkansen. Het is wel belangrijk dat docenten
tijdig weten wie het examen allemaal wil inzien. Vandaar het verzoek aan de leerlingen om - als het
enigszins kan - hun komst in de keuze vooraf via de mail bij de desbetreffende docent aan te
kondigen.

Donderdag 15 juli ’s middags is de diploma-uitreiking; de vwo-leerlingen worden om 15.30 u.
verwacht, de havoleerlingen om 16.15 u. De nog-niet-geslaagde deelnemers aan tijdvak 3 worden
tussen 11.00 en 12.00 u. gebeld of zij alsnog geslaagd zijn.

Namens de bovenbouwcommissie,
Sandra Kiela, Sarina Nap, Richard van Oostenbrugge , Paul Kelsma, Joke van den Hoeven

Dataoverzicht
15 t/m 19 maart
22 t/m 26 maart
30 maart
30 maart
31 maart
31 maart
1 april
6 t/m 12 april
13 t/m 29 april
16 april
20 t/m 29 april
20 april
vrijdag 23 april
13 t/m 21 april
22 april
26 april
30 april
17 mei t/m 25 juni
17 t/m 31 mei
10 juni
10 en 11 juni
14 t/m 25 juni
2 juli
2 en 5 juli
6 t/m 9 juli
15 juli
15 juli

laatste SE-week 5h en 6v
projectweek: mondelinge tentamens
opgave herkansingen en eventueel in te halen SE’s tot 12.30 u.
5 havo ouderexamenavond (met leerlingen)
deadline handelingsdelen 5h en 6v
eindexamenexpositie kubv en eindexamenconcert 5h en 6v
6 vwo ouderexamenavond (met leerlingen)
herkansingen 5h en 6v en eventueel in te halen SE’s
vwo examentrainingen
voorlopige opgave herexamen
havo examentrainingen
definitieve opgave herexamen, uiterlijk 9.00 uur
deadline opgave doorschuiven CE-vakken naar tijdvak 2
afspraak met docenten voor bespreking cijfers van herkansingen
controle cijfers en tekenen definitieve cijferlijst
schoolherexamen
stunt ???????
docenten bereikbaar voor vragen over CE
CE1
uitslagbepaling na CE1
examendocenten aanwezig voor overleg over herkansing in CE2/CE3
CE2
uitslagbepaling na CE2
examendocenten aanwezig voor overleg over herkansing in CE3
CE3
uitslagbepaling na CE3
diploma-uitreiking, vwo 15.30 u., havo 16.15 u.
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