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Aan de ouder(s)/verzorgers van  

en alle examenkandidaten 
 

 

 

 

 

Datum:   19 februari 2021 

Kenmerk: 202100262/RUP 

Betreft:  belangrijke informatie over het Centraal Examen 2021 

 

 

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

 

Sinds afgelopen vrijdag zijn we op de hoogte van het feit dat het Centraal Examen officieel 

door zal gaan. In deze brief willen we jullie vertellen hoe dit CE er dan precies uit gaat zien 

en hoe we hier verder met jullie naartoe gaan werken, want vanwege corona is er aantal 

zaken anders dan in voorgaande jaren. Gelukkig zijn onderstaande maatregelen erg gunstig 

voor jullie dus hopelijk geeft het jullie frisse moed. We zetten er met elkaar de schouders 

onder! 

 

Wat is er aangepast? 

1. Examenleerlingen mogen nu het centrale examen spreiden over twee tijdvakken. 

Daardoor kan een leerling die ziek is of in quarantaine zit tijdens het eerste tijdvak, 

toch volledig examen doen.  

2. Tevens is er een derde tijdvak in het leven geroepen, mocht je dit nodig hebben voor 

herkansingen die niet in het tweede tijdvak plaats konden vinden.  

3. De examenleerlingen krijgen een extra herkansing. Dit betekent dat het centraal 

examen van twee (!) verschillende vakken kan worden herkanst. 

4. Er bestaat nu de mogelijkheid om het eindcijfer van één vak niet te betrekken bij de 

uitslagbepaling. Deze mogelijkheid geldt niet voor de kernvakken. Voor de mavo is 

Nederlands het kernvak, voor het havo en vwo zijn dit Nederlands, Engels en 

wiskunde (A, B of C). Deze mogelijkheid staat los van de herkansingsmogelijkheden 

en kan het worden ingezet als een leerling hierdoor alsnog kan slagen. 

 

Twee tijdvakken 

We adviseren de leerlingen om de examens van alle vakken in het eerste tijdvak in te 

plannen. De reden hiervoor is dat er dan nog een mogelijkheid tot uitwijken naar het tweede 

(en onverhoopt ook nog naar het derde) tijdvak is mocht je ziek worden of in quarantaine 

moeten. Verder is het verstandig omdat je dan het tweede tijdvak kan gebruiken voor de 

eventuele twee herkansingen, mocht je die willen gebruiken. Het is zeer aan te raden je 

kernvakken in het eerste tijdvak in te plannen omdat dit de vakken zijn die je niet mag 

uitsluiten bij de uitslagbepaling (zie punt 4). Als je gebruik wilt maken van het tweede tijdvak, 

kun je dat vanaf 1 april tot uiterlijk 16 april in Magister aangeven. Ga hierover vooral in 

overleg met je mentor, de coördinator of de conrector. 

 



 

Sportweg 9, 2024 CN Haarlem, Tel. 023 – 5258491, info@schoter.nl, www.schoter.nl 

 

 

 

 

 

Niet betrekken van het eindcijfer van één vak bij de uitslagbepaling 

De uitslag wordt nu bepaald conform de bestaande regels, alleen (zo nodig) met een vak 

minder. Daarnaast geldt nog wel de kernvakkenregel, de regel dat het gemiddelde van de 

overige vakken van het CE samen een 5,5 moet zijn en dat je overgebleven onvoldoendes 

moet kunnen compenseren. Zie voor de precieze voorwaarden: www.mijneindexamen.nl  

Op de cijferlijst bij het diploma worden alle resultaten vermeld, ook de resultaten van het vak 

dat eventueel bij de uitslagbepaling buiten beschouwing is gelaten. Het vervolgonderwijs kan 

geen aanvullende toelatingsconsequenties verbinden aan deze cijferlijst. De toelaatbaarheid 

van studenten wordt, net als in voorgaande jaren, beoordeeld aan de hand van het behaalde 

diploma en vakkenpakket dat daar onder ligt. 

 

Extra herkansing schoolexamen 

Op 15 en 16 maart stonden de herkansingen van de schoolexamens T3/T4 gepland. We 

willen jullie de gelegenheid geven om een extra herkansing te doen. Om een en ander goed 

te kunnen regelen, verplaatsen we de herkansingsdata naar 18 en 19 maart. Dan kunnen 

jullie twee verschillende schoolexamens uit T3 of T4 herkansen, dit geldt ook voor de kijk- en 

luistertoetsen. Let op, je hebt hierin een vrije keuze. Je mag er dus twee uit T3, of twee uit 

T4, of één uit zowel T3 en T4 herkansen. Voor welke twee schoolexamens je een herkansing 

aan wilt vragen, kun je vanaf 5 tot en met 9 maart in Magister aangeven bij Activiteiten.  

 

Examentraining Lyceo 

Voor T5 (vindt plaats vanaf 30 maart tot en met 8 april) kun je je weer aanmelden voor een 

dagtraining van Lyceo op zondag 28 maart. Je wordt dan door een trainer van Lyceo de hele 

dag geholpen bij de voorbereiding voor een vak naar keuze voor T5. Na de 

voorjaarsvakantie ontvang je een bericht over wanneer en hoe je je kunt aanmelden 

hiervoor. Aan deze training zitten voor jou geen kosten verbonden en deelname is vrijwillig, 

maar als je je opgeeft, verwachten we dat je er de hele dag bent.  

 

Doorbijten 

De periode tussen 12 april en 12 mei staat in het teken van doorbijten: we maken een 

programma waarbij je je gericht voorbereidt op je examens en meer aandacht kunt besteden 

aan de vakken waar je moeite mee hebt. Over de precieze invulling ontvang je in een later 

stadium nader bericht. 

 

Tekenen cijferlijst 

De complete cijferlijst van je schoolexamens moeten opgestuurd worden zodat we officieel 

aan kunnen geven dat je mee gaat doen met het Centraal Examen. Die cijferlijst moet door 

jou getekend zijn, dit tekenen van de cijferlijst plannen we daarom op 19, 20 en 21 april. 

 

Extra ondersteuning: Apprentice 

Om jullie extra te ondersteunen in deze lastige tijd, hebben we een licentie aangeschaft van 

Apprentice. Voor een groot aantal vakken kun je nu minicolleges bekijken over de totale 

examenstof. In deze colleges worden voorbeelden gegeven van mogelijke vragen/opgaven 

met een bijbehorende uitwerking. Apprentice is via de ELO in Magister beschikbaar. Je kunt 

ook de app downloaden. Het kan ook helpen om samen met je docent te bekijken welke 

filmpjes voor jou handig zijn. Vraag dus vooral om hulp als je er niet uitkomt! 

 

http://www.mijneindexamen.nl/
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Examenrooster centrale examens 

Tijdvak Afnamedagen Bekendmaking N-termen 
(uitslag) 

Tijdvak 1 17 mei t/m 1 juni 10 juni 

Tijdvak 2 14 juni t/m 25 juni 2 juli 

Tijdvak 3 6 t/m 9 juli 15 juli 

Voor de precieze data voor alle vakken kun je kijken op www.mijneindexamen.nl  

 

Zo, dit is een behoorlijk lange brief geworden. Maar er staat dan ook veel belangrijke 

informatie in! We kunnen ons voorstellen dat het je nu wel een beetje duizelt, daarom zal in 

de week van 8 maart een bijeenkomst georganiseerd worden voor de leerlingen waarbij deze 

informatie nog een keer uitgelegd wordt. Tevens krijg je dan het examenboekje mee waar 

nuttige informatie voor je in staat. Voor ouders volgt er die week dan nog aparte 

berichtgeving. 

 

Zoals eerder gezegd, alle aanvullende maatregelen die de overheid nu heeft bepaald zijn 

helpend voor jou om jou te doen laten slagen. Je zal er alleen nog heel even hard voor 

moeten werken. Maar dat kunnen jullie! Jullie hebben al veel laten zien in deze lastige tijd, 

zet hem nog even op! 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

Joost van het Kaar 

Brenda Stam 

Priscilla Ruizeveld de Winter 

Kees Beentjes 

Mardike de Goede 

Arjan van Waveren 
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