Aan de leerlingen van havo 5 (en hun ouders)

Zaandam, 12 maart 2021

Betreft: examenregels en lessysteem

Beste leerlingen,
We sturen deze brief ook naar jullie ouders, omdat we het heel belangrijk vinden dat je deze
brief samen met hen leest en bespreekt. In deze brief zetten we voor jullie de belangrijkste
uitgangspunten van het huidige half-uurrooster op een rijtje. Tevens geven we nog een korte
samenvatting van de belangrijkste aanpassingen met betrekking tot het eindexamen.
Mochten er nog vragen of onduidelijkheden zijn, laat het ons dan gerust weten.
Hoe ziet de schoolweek er de komende weken uit?
Zoals jullie hebben gemerkt is het onderwijs aan jullie als examenleerlingen na de
voorjaarsvakantie weer ingericht in de vorm van online lessen. Bij de vormgeving van het
onderwijs zijn we, vanwege de beperking dat leerlingen 1,5 meter afstand tot elkaar moeten
houden, beperkt in het aanbieden van fysiek onderwijs aan jullie als examenleerlingen. We
hebben niet alleen te maken met het reguleren van leerlingstromen, maar ook met de
organisatie van een dagritme dat voor het personeel werkbaar en uitvoerbaar is.
In een eerdere brief aan jullie hebben wij reeds aangegeven dat verschillende scenario’s zijn
overwogen, maar dat uiteindelijk, in overleg met de MR, gekozen is voor een systeem waarin
iedere leerling in de ochtend online les volgt, en in de middag naar school komt voor
begeleiding en ondersteuning. Voor jullie betekent dit inderdaad een verlies van fysieke
contactmomenten, omdat jullie de afgelopen periode als enige wel naar school kwamen voor
het volgen van lessen.
Ons vizier is er desalniettemin volledig op gericht jullie goed voor te bereiden op de laatste
toetsperiode en het eindexamen. Bij veel vakken is in deze fase van het jaar de examenstof
grotendeels behandeld, en gaat het veeleer om gerichte examentraining. Bij het ene vak is
het wat meer noodzakelijk dan het andere om daarvoor buiten het ochtendprogramma naar
school te komen. Na TP 4 worden er wel weer fysieke lessen op school ingeroosterd in de
ochtenduren. Daarnaast kunnen jullie als voorbereiding op het komende CE ook nog
inschrijven op de vrijdagmiddag steunlessen.

Speciale regeling voor examenkandidaten die in 2021 het CE afronden.
Deze regeling is door het ministerie afgekondigd in verband met Covid 19.
De regeling geldt voor leerlingen die het examen afronden in het jaar 2020 - 2021. Hieronder
leggen we uit wat de consequenties voor jou als examenkandidaat zijn.
I.

Gewijzigde herkansingsregeling
Een examenkandidaat mag voor twee verschillende vakken van het Centraal Examen
(CE) naar keuze een herkansing afleggen. Het hoogste cijfer telt.
In andere jaren mag worden herkanst voor één vak.

II. Extra tijdvak CE op school.
Er zijn drie tijdvakken voor het CE. De examens worden in alle drie de tijdvakken op
school afgenomen 1. In andere jaren vinden twee tijdvakken op school plaats.
Tijdvak 1
17 mei – 1 juni
Tijdvak 2
14 juni – 25 juni

•
•
•

Tijdvak 3
6 juli – 9 juli

afleggen eerste examen in
alle vakken.
afleggen eerste examen in
alle vakken
herkansen
inhalen
herkansen, in geval van
ziekte in tijdvak 2 inhalen

Wat betekent dit voor jou?
1) In principe leg je al je examens af in tijdvak 1.
2) Als je ziek bent of in quarantaine moet tijdens tijdvak 1, leg je de niet gemaakte
examens af in tijdvak 2.
3) Je maakt je herkansing(en) in tijdvak 2 en/of 3, naar keuze.
4) Als je een deel van je vakken in tijdvak 1 hebt gemaakt en een deel in tijdvak 2
moet afronden, kan je ook (een van) je herkansingen alvast in tijdvak 2 maken.
5) N.B. Je mag je CE spreiden over tijdvak 1 en 2. Indien je dit wilt, moet je dat voor
16 april 12.00 uur laten weten aan de secretaris van het examen, de heer Snoek.
Mocht je ervoor kiezen vakken tot het tweede tijdvak uit te stellen, bedenk
dan wel dat je in geval van ziekte/quarantaine in tijdvak 2 je eerste examen
in tijdvak 3 aflegt. Dit betekent dat je dan geen herkansingsmogelijkheden
meer hebt voor die vakken.
III. Gewijzigde uitslagbepaling
De school mag dit jaar bij het bepalen van de uitslag van een examenkandidaat één
vak buiten beschouwing laten, ofwel één vak niet meetellen. Dit vak mag niet
behoren tot de kernvakken (Nederlands, wiskunde a,b,c en Engels). Je moet wel voor
alle vakken het volledige eindexamen hebben gemaakt, dus SE en (indien van
toepassing) CE.

1

Indien in het gehele land maar weinig examenkandidaten zijn die in het derde tijdvak een herkansing
doen voor een vak, kan worden besloten dat die herkansing op een centrale plaats wordt afgenomen,
bijvoorbeeld Amsterdam.

Wat betekent dit voor jou?
1) Als je een onvoldoende teveel of een te diepe onvoldoende hebt, wordt die niet
meegerekend.
2) Het niet meegerekende vak en het cijfer dat je daarvoor hebt behaald, worden wel
op je cijferlijst vermeld.
3) Bij het berekenen van het gemiddelde van het CE, waarvoor je minimaal een 5,5
moet hebben, wordt het onder 1) genoemde vak niet meegeteld.
4) De universiteit of het HBO kan geen aanvullende toelatingsconsequenties
verbinden aan deze cijferlijst. Bijvoorbeeld: je hebt een NT-profiel nodig voor een
natuurkundige studie. Je bent dankzij de bovenstaande maatregel geslaagd met
een (diepe) onvoldoende voor het vak natuurkunde. De universiteit of het HBO
kan je niet afwijzen op grond van deze onvoldoende.
Regeling voor bijzondere situaties
A

Regeling voor leerlingen die gespreid examen doen.
Situatie A. Het eerste deel is in 2020 afgelegd, het tweede deel wordt in 2021
afgelegd. De uitslag wordt in 2021 vastgesteld.
Alle bovenstaande regelingen gelden voor dit deel van het examen en de
uitslagbepaling.
Wat betekent dit voor jou?
1) Je hebt recht op twee herkansingen voor de in 2021 afgelegde vakken.
2) Bij de bepaling van de uitslag mag één niet-kernvak buiten beschouwing worden
gelaten.
Situatie B. Het eerste deel wordt in 2021 afgelegd, het tweede deel in 2022.
Alleen de bovenstaande regelingen I en II gelden.
Wat betekent dit voor jou?
Je hebt recht op twee herkansingen voor de in 2021 afgelegde vakken. Voor volgend
jaar geldt de regeling van 2022. De verwachting is dat dan één vak mag worden
herkanst.

B

Regeling geldend voor leerlingen die gespreid examen doen en voor leerlingen die
vervroegd examen doen in het voorlaatste leerjaar.
Leerlingen die in schooljaar 2019-2020 één of meerdere vakken hebben
afgesloten waarbij een CE wordt afgenomen, zijn vrijgesteld van de 5,5-regel.
De regeling uit 2019 – 2020 wordt voor deze leerlingen een jaar verlengd.
Wat betekent dit voor jou?
Je slaagt ook indien je geen 5,5 gemiddeld hebt voor alle centrale examens en je
verder voldoet aan de eisen om te slagen.

Namens het docenten team 5 havo, coaches en onderwijsondersteunend personeel van het
Zaanlands Lyceum heel veel succes bij te maken van je laatste schoolexamens.
Hartelijke groet,
Dick Schallig
Afdelingsleider havo

Bas Meijer
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