
                

                                        

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

 
 
 
 
Aan de leerlingenuit 3TM en ouder(s)/verzorger(s) 
 
 
 
 
Datum:   17 maart 2023 
Kenmerk: KM222300380/STB 
Betreft:  examen Engels en reisweek 
 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen, 
 
Afgelopen woensdag hebben we tijdens de voorlichting over de reisweek naar Bath ook 
toelichting gegeven bij het ongelukkige toeval dat deze reisweek samenvalt met het examen 
Engels, hoe we daarmee om willen gaan en welke keuze jullie daarbij hebben. Omdat niet 
iedereen aanwezig was en ook omdat we de keuzes moeten inventariseren, zetten we dit 
ook nog op papier. 
 
De leerlingen in 3 tweetalig mavo doen in het derde leerjaar voor het vak Engels al examen. 
Dit doen we, omdat we weten dat leerlingen daar het niveau voor hebben en omdat het 
verschillende voordelen heeft. Ze hebben dan vast een eerste examen gehad en kunnen 
zich dus in het vierde jaar op de andere vakken concentreren. Bovendien bereiden we de 
leerlingen in het vierde jaar voor op het halen van een Cambridge certificaat voor het vak 
Engels. 
 
Het examen wordt normaal gesproken afgenomen in het eerste tijdvak. Het tweede tijdvak 
wordt dan gebruikt voor herexamens en voor het inhalen van examens. Dit schooljaar is het 
examen Engels ongelukkigerwijs op 11 mei. Die datum valt in de reisweek. Daar balen wij 
ontzettend van. 
 
Nu is ons voorstel als volgt: 
De leerlingen gaan mee op reis en leggen het examen niet in het eerste, maar in het tweede 
tijdvak (op 27 juni) af. Dat is ongebruikelijk, maar het kan wel. 
Het is in principe toch niet de bedoeling dat leerlingen een herexamen voor het vak Engels 
afleggen: je hebt namelijk maar recht op één herexamen over al je vakken en die moet je 
bewaren voor het jaar erna en voor een vak waar je niet zo goed in bent. Dat is voor deze 
leerlingen niet het vak Engels. 
 
Aan deze keuze is wel een klein risico verbonden: als een leerling (om wat voor reden dan 
ook) niet in staat is om het examen op 27 juni te maken of toch (tegen alle verwachtingen in) 
onderuit gaat en dus een herexamen moet afleggen, dan moet dat gebeuren in het 
zogenaamde derde tijdvak. Dat tijdvak is ergens in augustus en valt daarmee in de 
vakantieperiode. Wanneer precies het derde tijdvak zal zijn wordt pas veel later bekend 
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gemaakt. We gaan ervan dat het niet nodig zal zijn voor leerlingen om hiernaar uit te wijken, 
maar we kunnen het ook niet helemaal uitsluiten en daarom melden we het u van tevoren. 
 
Jullie staan nu voor de volgende keuze: 

- Meegaan met de reis en dan opgaan voor het examen Engels in tijdvak 2, rekening 
houdend met het risico van een eventueel derde tijdvak of; 

- Niet meegaan met de reis en dan opgaan voor het examen Engels in tijdvak 1. Dan 
kan wel eventueel uitgeweken worden naar het tweede tijdvak in juni. 

 
We willen graag nogmaals benadrukken dat we er alle vertrouwen in hebben (ook gezien de 
ervaringen van de afgelopen jaren) dat de leerlingen het examen met een goed resultaat 
zullen afsluiten en dus geen herexamen nodig zullen hebben voor het vak Engels. We 
snappen ook dat jullie deze kwestie even willen overdenken en bespreken. 
Graag horen wij uiterlijk vrijdag 24 maart waar jullie voor kiezen door het bijgevoegde 
antwoordstrookje ingevuld en ondertekend in te leveren bij dhr. Joost. 
 
Mochten jullie naar aanleiding van deze brief toch nog vragen hebben, neem dan alstublieft 
contact met mij op. Ik sta u graag te woord. 
Met vriendelijke groet, 
 
Brenda Stam 
Conrector 23456 vwo 
Head of the bilingual department 
b.stam@schoter.nl  
 
 
Antwoordstrookje van: (naam)……………………………………………… 
 
Mijn keuze is als volgt: 
 

o Ik ga mee met de reis en doe examen Engels in tijdvak 2, rekening houdend met het 
risico van een eventueel derde tijdvak of; 

o Ik ga niet mee met de reis en doe examen Engels in tijdvak 1, zodat ik wel eventueel 
uit kan wijken naar het tweede tijdvak in juni. 

 
Lever dit strookje uiterlijk 24 maart in bij dhr. Joost 
 
Handtekening leerling      handtekening ouder 
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