Datum

Betreft

15 januari 2021

Verlenging lockdown in het eindexamenjaar

Beste leerlingen, ouder(s) en verzorger(s),
Afgelopen dinsdag heeft onze premier aangekondigd dat de lockdown in elk geval wordt verlengd tot 9
februari. Voor iedereen is dit een vervelend bericht, echter is dit de realiteit waarin we met elkaar zitten. De
extra maatregel om 1,5m afstand te houden tussen leerlingen onderling is ook weer terug. Leerlingen
kunnen door aanpassingen in het rooster nu tijdens de theorielessen op 1,5m van elkaar zitten. De
maatregel voor het dragen van een mond/neus masker blijft van kracht bij verplaatsingen door school.
Tevens kan de docent bij bepaalde praktijkvakken aangeven dat ook tijdens het praktijkvak een
mond/neusmasker moet worden gedragen. Tijdens deze praktijklessen kan namelijk niet altijd de afstand
van 1,5m worden gehandhaafd.
In deze mail zal ik u nu verder informeren over de periode naar het eindexamen toe.
Schoolexamens
De huidige schoolsluiting is door bepaalde uitzonderingen anders dan de vorige schoolsluiting. De
uitzonderingen blijven van kracht tijdens de verlenging dus onze examenkandidaten kunnen het onderwijs
fysiek op school blijven volgen.
De tentamenweek van maandag 25 januari t/m vrijdag 29 januari zal dus doorgaan. Op school is genoeg
ruimte om leerlingen op 1,5m van elkaar schoolexamens te kunnen laten afnemen.
Ook tijdens de afname van schoolexamens blijven de maatregelen van kracht en blijf je thuis bij klachten
en laat je jezelf testen. Er zal dan in overleg met de docent en examensecretaris naar een passende
oplossing worden gezocht om gemiste schoolexamens alsnog te kunnen afronden.
Op dit moment blijven de andere schoolexamen weken in de jaarplanning staan. Schoolexamen week 3
staat nu gepland op 29 maart t/m 2 april (2 april is Goede Vrijdag, dit jaar een lesdag i.v.m. twee weken
meivakantie). Gezien de realiteit waarin we met elkaar zitten blijft alles onder voorbehoud van de geldende
maatregelen.
Aanpassingen examenperiode 2021
De overheid heeft maatregelen getroffen rondom de examinering in deze bijzondere situatie. Met deze
extra maatregelen wordt ingezet om de landelijke eindexamens door te laten gaan. Hieronder de
maatregelen met de consequenties voor de praktijk bij ons op school.
Eerste tijdvak centraal examen ongewijzigd
Het eerste tijdvak van de centrale examens vmbo en havo is van 17 mei tot en met 1 juni.
Tweede tijdvak
Het tweede tijdvak wordt uitgebreid van vier naar tien dagen. Zo kunnen leerlingen die in het eerste tijdvak
ziek zijn of in quarantaine zitten het volledige centraal examen afleggen in het tweede tijdvak. Ook biedt
het de mogelijkheid voor leerlingen die vanwege achterstanden meer tijd nodig hebben voor de
voorbereiding op het centraal examen van één of meerdere vakken, om het centraal examen te spreiden
over het eerste en het tweede tijdvak.
Consequentie in de praktijk: alle leerlingen staan aangemeld voor tijdvak 1 om hun centraal schriftelijk
eindexamen af te nemen. Voorwaarde om het centraal examen in tijdvak 1 af te kunnen nemen is dat voor

23 april alle schoolexamens afgerond zijn. Als dit niet lukt heeft de leerling dus te maken met een
achterstand en zal er spreiding moeten plaatsvinden.
Wanneer een leerling vanwege een achterstand door ziekte/quarantaine niet in staat is om alles af te
ronden voor 23 april dan zal deze leerling ook niet kunnen deelnemen aan tijdvak 1. De leerling zal dit
moeten aangeven bij de examensecretaris voor welk vak dit het geval is en spreiding zal dan van
toepassing zijn. Wij helpen de leerlingen bij het maken van een goede afweging als deze situatie zich
voordoet. De leerling zal dit schriftelijk en voor 23 april moeten doorgeven bij de examensecretaris, Dhr. G.
Rouwendal.
Risico bij spreiding is dat de leerling een eventuele herkansing in tijdvak 3 pas kan maken. De uitslag is
dan pas op 15 juli bekend en dan zal de leerling dus ook niet zijn diploma kunnen ontvangen op de eerste
diplomering op 7 of 8 juli.
Derde tijdvak
Er komt een herkansingstijdvak (derde tijdvak) op de eigen school waarin leerlingen die (een deel van het)
centraal examen afleggen in het tweede tijdvak, examens kunnen herkansen in het derde tijdvak op de
eigen school.
Consequentie in de praktijk: leerling krijgt de uitslag dan pas 15 juli, dit is in de eerste week van de
zomervakantie. Leerlingen zullen ook na tijdvak 3 een officieel moment van diplomering krijgen op school.
Tijdvak 3 is bedoeld voor leerlingen die door ziekte/quarantaine echt uit nood nog een examen af moeten
ronden om te kunnen slagen. Hopelijk hoeft hier niemand gebruik van te maken.
Extra herkansing
Alle eindexamenleerlingen die opgaan voor het diploma krijgen een extra herkansingsmogelijkheid voor
het centraal examen. Zij kunnen twee vakken herkansen in plaats van één.
Consequentie in de praktijk: in tijdvak 2 kunnen leerlingen dus twee herkansingen voor verschillende
vakken maken. Je kunt niet een tweede keer hetzelfde vak herkansen in tijdvak 3. Tijdvak 3 is bedoeld
voor leerlingen die door ziekte/quarantaine echt uit nood nog een examen af moeten ronden om te kunnen
slagen. Hopelijk hoeft hier niemand gebruik van te maken.
Tijdvak

Afnamedagen

Tijdvak 1: eerste afname

17 mei t/m 1 juni

Bekendmaking N-term
(uitslag)
10 juni

Tijdvak 2: Herkansingen, eventueel eerste afname.

14 juni t/m 25 juni

2 juli

Tijdvak 3: Herkansingen door ziekte/quarantaine

6 juli t/m 9 juli

15 juli

Bepalen van de uitslag
De school stelt de uitslag van het examen vast volgens de bestaande regels. Deze zijn niet aangepast.
Tot slot
Zullen wij er alles aan gaan doen om iedereen zo goed mogelijk te ondersteunen op de voorbereiding van
het eindexamen in deze lastige tijd!!! We gaan hier met elkaar doorheen komen.
Met vriendelijke groet,
Capellenborg
Sven Metsemakers
Directeur Capellenborg
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