Beste ouder(s)/verzorger(s) van leerjaar 4,
Dit schooljaar doet uw zoon/dochter examen. Als gevolg van de Coronacrisis zijn er door de overheid
besluiten genomen met betrekking tot de uitvoering van het landelijke centraal examen.
In deze brief informeren wij u over deze veranderingen en de belangrijke data met betrekking tot de
centraal examens.
De besluiten over de aanpassingen van het centraal examen zijn genomen in december 2020. Om het
coronavirus eronder te krijgen, worden er nog steeds nieuwe besluiten genomen door de overheid.
Het kan dus zijn dat ook op de huidige afspraken omtrent het centraal examen nog aanpassingen
komen. We geven u nu informatie over de huidige stand van zaken. Mochten er in de toekomst zaken
veranderen, dan houden we u hier natuurlijk van op de hoogte.
In deze brief sta ik stil bij:
- De wijzigingen in het centraal examen
- Aangepaste planning van de examens
- De tijdvakken per leerweg
- Eindtoets schoolexamen
- Tijdschema examens
- De wijziging PTA Dienstverlening en Producten
De wijzigingen in het centraal examen
Het eindcijfer van ieder vak wordt bepaald door het gemiddelde van het schoolexamen (het
Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA)) en het landelijk centraal examen.
Wat verandert er nu ten opzichte van vorige schooljaren:
• De centraal schriftelijk en praktisch examen (cspe) van Dienstverlening en Producten gaat
niet door. Het schoolexamen (PTA) bepaald nu het eindcijfer.
• De centraal schriftelijke examens (cse’s) gaan wel door, maar worden verspreid over 3
tijdvakken. Normaliter zijn dit er 2. Daarnaast mogen de leerlingen gaan kiezen of ze
examens maken in het eerste of tweede tijdvak. Hieronder lees je hier meer over.
• Alle leerlingen hebben recht op twee herexamens in plaats van één.
Aangepaste planning van de examens
Dit schooljaar worden de schoolexamens verdeeld over 3 tijdvakken.
Elke leerling mag zelf kiezen hoe hij/zij de examens verdeelt over tijdvak 1 en tijdvak 2. Een leerling
kan dus kiezen om alle examens in tijdvak 1 te doen, of alle examens in tijdvak 2. Uw kind kan ook de
examens spreiden over de twee tijdvakken. Een overweging om bijvoorbeeld een examen in tijdvak 2
te plannen is dat een leerling meer tijd wil hebben om zich goed voor te bereiden.
In maart/april wordt een keuzeformulier uitgereikt waarop uw kind kan aangeven welke examens
hij/zij wil doen in tijdvak 1 en/of in tijdvak 2. De mentor ondersteunt de leerling natuurlijk bij het
maken van de keuzes.
De tijdvakken van de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg verschillen van de tijdvakken van de
gemengd/theoretische leerweg.
De tijdvakken per leerweg
De tijdvakken voor de basis -en kaderberoepsgerichte leerweg
• Tijdvak 1: van 19 april tot en met 30 april
• Tijdvak 2: van 17 mei tot en met 28 mei
• Tijdvak 3: van 21 juni tot en met 25 juni
Bij de basis- en kadergerichte leerweg geldt dat de herexamens altijd in tijdvak 3 plaatsvinden.

De tijdvakken voor de gemengd/theoretische leerweg
• Tijdvak 1: van 17 mei tot en met 1 juni
• Tijdvak 2: van 14 juni tot en met 25 juni
• Tijdvak 3: van 6 juli tot en met 9 juli
Bij de gemengd/theoretische leerweg geldt dat wanneer uw kind alle examens in tijdvak 1 heeft
gedaan, hij/zij de herexamens in tijdvak 2 doet. Wilt uw kind in tijdvak 2 alle examens doen of heeft
uw kind de examens verspreid over beide tijdvakken, dan vinden de herexamens plaats in tijdvak 3.
Eindtoets schoolexamen
Om de leerlingen goed voor te bereiden op de examens vindt van 8 februari tot en met 12 februari de
‘(Digitale) Eindtoets schoolexamen’ plaats. Deze examens zijn een prima voorbereiding voor de
centrale examens. Deze toets telt voor bijna alle vakken ook mee voor het schoolexamen, met
uitzondering van Engels (alle leerwegen), Natuur-Scheikunde (voor de Kader- en
Gemengd/Theoretische leerweg) en Beeldende vakken (voor de Gemengd/Theoretische leerweg).
In die week vervalt het normale lesrooster en komen de leerlingen alleen naar school om de digitale
eindtoets schoolexamen te maken. De mentor brengt de klas op de hoogte van het toets-rooster.
Tijdschema examens
In onderstaand schema ziet u de gehele planning van de examinering samengevat:
Eindtoets schoolexamen BB, KB en GL
Centraal digitaal examen tijdvak 1 BB en KB
Centraal digitaal examen tijdvak 2 BB en KB
Centraal digitaal examen tijdvak 3 BB en KB
Uitslag examen BB en KB
Centraal praktisch examen Beeldende vakken GL
Centraal schriftelijk examen tijdvak 1 GL
Uitslag examen tijdvak 1 GL
Centraal schriftelijk examen tijdvak 2 GL
Uitslag examen tijdvak 2 GL
Centraal schriftelijk examen tijdvak 3 GL
Uitslag examen tijdvak 3GL

8 februari tot en met 12 februari
19 april tot en met 30 april
17 mei tot en met 28 mei
21 juni tot en met 25 juni
16 juni
20 april tot en met 23 april
17 mei tot en met 1 juni
10 juni
14 juni tot en met 25 juni
2 juli
6 juli tot en met 9 juli
15 juli

De wijziging PTA Dienstverlening en Producten
Het PTA van het vak Dienstverlening en Producten is aangepast. De stage van leerjaar 3 (van vorig
schooljaar) is namelijk niet doorgegaan en hebben we dus op vrijstelling gezet. De MR heeft
hiervoor toestemming gegeven en de inspectie is hierover geïnformeerd.
Bij calamiteiten, bijvoorbeeld als gevolg van de Coronamaatregelen, kunnen examens ook plaats
vinden buiten bovenstaande examendata. Daarom is het niet wenselijk een vakantie te plannen
vóór 23 juli 2021.
Ik ga er vanuit u hiermee voldoende te informeren over het komende examen. Als u nog vragen
heeft kunt u contact opnemen met de mentor of via info@campus013.nl .
Met vriendelijke groet,
Han Snijders
directeur

