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Aan de ouder(s)/verzorger(s) en de leerlingen uit 6v. 
 

 

 

 

 

Datum:   19 april 2019 

Kenmerk: 18190308/STB 

Betreft:  verwachte examenuitslag eerder delen. 

 

 

Beste leerlingen, beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

De examenperiode komt er weer aan. Normaal gesproken volgt na een periode van stevig 

zwoegen, een periode van wekenlang wachten op de uitslag. Dit jaar willen we het op het 

vwo, bij wijze van pilot, anders aanpakken. Dit jaar willen we namelijk de leerlingen die dat 

willen al begin juni informeren over de verwachte punten, score en uitslag.  

 

Waarom zou je dat willen? Om te beginnen kan het fijn zijn om niet langer in spanning te 

zitten dan strikt noodzakelijk is. Belangrijker nog is dat dit vooral in je voordeel is als je 

mogelijk een herexamen zult moeten maken om te kunnen slagen, of als je je wilt 

herprofileren met het oog op de vervolgstudie. Normaal gesproken heb je na de uitslag 

slechts een paar dagen om je voor te bereiden op een herexamen. Als je meedoet aan deze 

pilot heb je ongeveer twee weken de tijd om je voor te bereiden. Dat kan natuurlijk een groot 

verschil maken.   

 

Mag dat dan zomaar? Ja, zegt het College voor Toetsen en Examens: ‘Als de centrale 

examens en de antwoorden daarbij openbaar zijn, dan mag dat. En het staat iedereen vrij 

om te oefenen met schriftelijke centrale examens die zijn afgenomen, mits ze zijn 

gepubliceerd.’ 

 

Wat verwachten we van je? Als je aangeeft dat je mee wilt doen aan deze pilot, gaan we 

ervan uit dat je, in het geval van een mogelijk herexamen, alles op alles zet om dat te halen 

en dat je de tijdwinst dus optimaal benut. Je bespreekt het gemaakte examen met een 

vakdocent, stelt samen met hem of haar een plan op en gaat aan het werk. Dat betekent ook 

dat je niet op vakantie kunt tussen 4 en 18 juni en dat je een eventueel baantje in de ijskast 

moet zetten. 

 

Krijg ik gegarandeerd de juiste punten, score en uitslag? Nee, dat is helaas niet zo. Het 

aantal punten kan na een tweede correctie nog wijzigen. Bovendien is de norm pas 12 juni 

definitief. Dan pas wordt de officiële uitslag bekend. Maar natuurlijk gaan we niet over één 

nacht ijs en maken we een gedegen inschatting. In het ergste geval bereid je je voor op een 

herexamen dat je niet nodig blijkt te hebben.  

 

Kan ik er nog even over nadenken? Jazeker. Op maandag 6 mei organiseren we een 

bijeenkomst voor geïnteresseerde leerlingen en ouders. Om 19.00 uur ’s avonds nemen we 
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de opzet door en kun je al je vragen stellen. Als je dan besluit dat je mee wilt doen vragen 

we je nadrukkelijk om je te committeren aan de afspraken die we maken. 

 

Vriendelijke groet, 

ook namens dhr. Van Riel en mw. De Weerdt 

 
Brenda Stam 

Teamleider 23456 vwo 

Head of the bilingual department 

b.stam@schoter.nl  
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