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Aan de leerlingen die overwegen om volgend schooljaar aan een numerus fixus opleiding 

deel te nemen. 
 

 

 

 

 

Datum:   4 december 2020 

Kenmerk: 202100151/RUP 

Betreft:  Mogelijkheid tot eerdere herkansing T3/T4 

 

 

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

 

Je hebt bij je mentor aangegeven dat je wellicht volgend schooljaar wil beginnen aan een 

opleiding waarbij een numerus fixus geldt. Je dient je dan voor 15 januari aan te melden. Bij 

deze aanmelding dien je een cijferlijst mee te sturen die de administratie voor je uit Magister 

kan halen. 

 

We kunnen ons voorstellen dat je op de cijferlijst mooie cijfers wil laten zien en daarom willen 

we jullie de kans geven om eerder dan 15 maart (want dan staat de officiële herkansing voor 

T3/T4 gepland) een tentamen te herkansen en wel op woensdag 6 januari 2021. De 

kanttekening is dan wel dat je deze herkansing alleen kan inzetten voor T3 omdat voor 15 

januari nog geen T4 heeft plaatsgevonden. Op 15 maart kan je dus niet meer meedoen met 

een herkansing. 

Nog een kanttekening is, dat er niet voor elke vak een tentamen in T3 gegeven is dat 

herkanst kan worden. Je moet dus echt goed nadenken of je bovengenoemde mogelijkheid 

aan wil pakken. Overleg vooral met je mentor en vakdocent wat wijsheid is. 

 

Mocht je van deze herkansingsmogelijkheid gebruik willen maken, dan dien je uiterlijk 

woensdag 16 december via e-mail (of door langs te gaan bij kantoor 322) bij de 

examensecretaris aan te geven welk tentamen je wil herkansen. De herkansing staat 

vervolgens dus gepland op woensdag 6 januari 2021 om 14.30 uur. De herkansing wordt 

dan zo snel mogelijk nagekeken zodat je voor 15 januari een meest recente versie van je 

cijferlijst kan opvragen bij de administratie.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Brenda Stam     Priscilla Ruizeveld de Winter 

Conrector 23456 vwo    Conrector 2345 havo 

Head of the Bilingual Department  Examensecretaris 

b.stam@schoter.nl     p.ruizevelddewinter@schoter.nl  
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