
 

 

Zaandijk, 19 februari 2021 
 
 
 
 
 
 
Geachte ouder(s), verzorger(s),  
 
Zoals u ongetwijfeld weet, zijn er vanwege coronacrisis ruimere mogelijkheden om 
het examen af te leggen . Onderstaand zetten wij die maatregelen op een rij. 
 

1. Het eindexamen kent gewoonlijk een eerste tijdvak waarin alle examens 
worden afgenomen en een tweede tijdvak waarin de herexamens worden 
afgenomen. Dit schooljaar is dat anders (zie punt 8). Het eerste tijdvak blijft 
gelijk, het tweede tijdvak wordt verlengd (zie punt 2) en er komt een derde 
tijdvak (zie punt 3).  
Leerlingen moeten een keuze maken voor de tijdvakken één en/of twee. Zij 
kunnen bijvoorbeeld examen doen in alle vakken in het eerste tijdvak en dan 
herexamen doen in het tweede tijdvak. Of leerlingen kunnen de vakken 
spreiden over het eerste en tweede tijdvak en dan herexamen doen in het 
derde tijdvak. Of alle examens doen in het tweede tijdvak. Het derde tijdvak 
wordt dan gebruikt voor de herexamens. 

 
2. Het tweede tijdvak voor het centraal examen wordt verlengd naar 10 dagen, 

waarmee leerlingen het centraal examen kunnen spreiden over langere tijd.  
Ook krijgen leerlingen een extra herkansing voor het centraal examen  
(2 in totaal).  

 
3. Er komt een herkansingstijdvak (derde tijdvak) op de eigen school waarin 

leerlingen die (een deel van het) centraal examen afleggen in het tweede 
tijdvak, examens kunnen herkansen in het derde tijdvak op de eigen school. 
Leerlingen die voor één of meerdere vakken het centraal examen afleggen 
kunnen ook in dit extra derde tijdvak hun eventuele herkansingen afleggen.  

 
4. De keuze voor het spreiden van het centraal examen ligt bij de leerling, maar 

zal uiteraard in goed overleg moeten met de (vak)docent. Als een leerling 
voor één of meerdere vakken in het tweede tijdvak voor het eerst wil 
opgaan, geeft hij of zij dit vóór de start van de meivakantie aan bij de school. 
Alle leerlingen moeten hun keuze voor de vakken/tijdvakken voor uiterlijk 23 
april opgeven. 

 
5. Als een leerling niet geslaagd is, mag de desbetreffende leerling 1 vak niet 

laten meetellen voor het bepalen van de uitslag. Dat mag niet het kernvak 
Nederlands zijn. Het eindcijfer van het weggestreepte vak blijft wél zichtbaar 
op de cijferlijst. Leerlingen kunnen het vak niet laten vallen. Zij moeten wel 
het volledige examen hebben afgelegd. Het vak dat wordt weggestreept, telt 
niet mee in de 5,5 regel, met andere woorden het gemiddelde van de overige 
centraal examens moet minimaal een 5,5 zijn. 

 
 



 

 

 

 
 
 
 
 

6. Tevens heeft minister Slob aangekondigd dat per 1 maart een nieuw online 
platform wordt gelanceerd waar examenlesstof wordt uitgelegd. Dit platform 
is vrij toegankelijk voor examenleerlingen. Daarop komen kennisclips voor 
alle vakken (op onderwerp en niveau), de recente examens digitaal 
gebundeld en (interactieve) webinars om leerlingen te helpen in hun 
voorbereiding op het examen. 

 
7. Omdat er dit jaar drie tijdvakken zijn, is er ook driemaal een eindexamenuitslag. 

Om die reden is het lastig te bepalen wanneer de  diplomauitreiking zal 
plaatsvinden. Veel zal ook afhangen van de maatregelen rond corona. Zodra we 
weten hoe wij dit kunnen aanpakken, laten wij u dit zo snel mogelijk weten. 

 
8. De tijdvakken: 

 
 

Tijdvak Periode  (uitslag) 
Tijdvak 1 

17 mei tot en met 1 juni 
  

(eerste afname) 10 juni 2021 
    
Tijdvak 2 

14 tot en met 25 juni 

  
(eerste afname en  2 juli 2021 
herkansingen)   
    
Tijdvak 3 

6 tot en met 9 juli 
  

(herkansingen) 15 juli 2021 
 

 
9. Graag geven wij op donderdag 11 maart a.s. via een live-stream van 16.00-17.00 

uur  toelichting op alle informatie. Via de chat kunt u uw vragen stellen aan 
mevrouw De Rooij (examensecretaris) en mevrouw Honingh (afdelingsleider).  

 
Tot slot, wij wijzen u erop dat zomervakantie officieel begint op zaterdag 10 juli. Het 3e 
tijdvak loopt door in de eerste week van de zomervakantie. De uitslag van het 3e tijdvak is 
op donderdag 15 juli. Wij adviseren u hier rekening  mee te houden tijdens het reserveren 
van uw zomervakantie. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Marga Honingh (afdelingsleider) m.honingh@saenredam.nl 

Yvet de Rooy (examensecretaris) yderooij@saenredam.nl  
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