Beste ouder(s)/verzorger(s),
Dit schooljaar doet uw zoon/dochter examen. In de mail van 25 januari hebben we u geïnformeerd
over de aanpassingen op het examen dit schooljaar. Inmiddels zijn er nieuwe aanvullende
versoepelingen gekomen. In deze mail informeren wij u over deze nieuwe aanpassingen.
In deze mail sta ik stil bij:
- Samenvatting van mededelingen in de mail van 25 januari
- Aanvullende maatregel
- Het keuzeformulier voor tijdvak 1 en 2
- Training examenvrees
- Tijdschema examens
Samenvatting van mededelingen in de mail van 25 januari
Op 25 januari hebben we u een mail gestuurd met betrekking tot de examens. Hierbij nog een keer
een samenvatting van wat we u toen hebben medegedeeld:
•
•
•
•

Het praktijkexamen van Dienstverlening en Producten (CSPE) wordt dit jaar niet afgenomen.
Voor dit vak is het schoolexamencijfer meteen het eindcijfer.
De Centraal Landelijke Examens van alle andere vakken worden dit jaar wel afgenomen.
Alle leerlingen hebben recht op twee herexamens.
De leerlingen kunnen hun examens spreiden over twee tijdvakken.

U kunt deze brief eventueel teruglezen op https://www.campus013.nl/ouders/#brieven
Aanvullende maatregel
Het kabinet heeft sinds onze vorige mail de volgende, nieuwe maatregel aangekondigd:
Bij het bepalen of een leerling geslaagd of gezakt is, mag de examencommissie één vak op de
cijferlijst van de leerling wegstrepen zodat deze niet meer meetelt in de slaag/zak-regeling. Dit mag
niet het vak Nederlands zijn. Het eindcijfer van het weggestreepte vak blijft wél zichtbaar op de
cijferlijst. Leerlingen kunnen het vak niet van te voren al laten vallen. In alle vakken moet gewoon
examen gedaan worden.
Het keuzeformulier voor tijdvak 1 en 2
Zoals we hebben uitgelegd mogen leerlingen hun examens zelf plannen 2 tijdvakken. Hiervoor krijgen
de leerlingen na half maart de keuzeformulieren mee waarop ze aan kunnen geven welke examens
ze willen maken in tijdvak 1 en welke examens ze gaan maken in tijdvak 2. Dit keuzeformulier moet
ondertekend worden door de leerling en de ouder/verzorger. Uiteraard moet dit formulier tijdig
worden ingeleverd. We komen hier snel op terug.
Training examenvrees
In de afgelopen weken hebben de mentoren van leerjaar 4 een inventarisatie in de klas gemaakt van
leerlingen die gebaad zijn bij een training over hoe om te gaan met examenvrees. Wanneer uw kind
daarvoor in aanmerking komt, neemt de mentor uiteraard contact met u hierover op óf heeft dit
inmiddels al gedaan. De training gaat binnenkort van start.
Tijdschema examens
In onderstaand schema ziet u de gehele planning van de examinering samengevat:
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 na tijdvak 1 en tijdvak 2 BB en KB
Uitslag examen na tijdvak 3 BB en KB

19 april tot en met 30 april
17 mei tot en met 28 mei
21 juni tot en met 25 juni
16 juni
2 juli

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

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

Bij calamiteiten op school kunnen examens ook plaats vinden buiten deze examendata.
In verband hiermee is het niet verstandig een vakantie te plannen vóór 23 juli 2021.
Mochten er in de toekomst zaken veranderen of aanvullingen komen, dan houden we u hier
natuurlijk van op de hoogte.
Ik ga er vanuit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd 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

