
                                                                                                                             

Hengelo, 4 januari 2021 

 

Beste leerlingen uit de examenklassen, beste ouders/verzorgers van de examenkandidaten, 

 

Net voor de kerstvakantie hebben we de informatie ontvangen over de eindexamens van dit 

schooljaar. Alle informatie is na te lezen op deze site: 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2020/12/16/servicedocument-

examens-2021. In deze brief hebben we de voor jullie belangrijkste informatie nog even op 

een rijtje zetten. 

 

Aanpassingen CE 

 De examens gaan dit jaar door. Er wordt een extra ronde examens op school 

aangeboden. Dit biedt de mogelijkheid aan leerlingen die in de eerste ronde 

examens hebben gemist toch alle examens en herkansingen op school af te ronden. 

 Alle leerlingen die dit jaar het volledige examen doen (ook leerlingen die vorig jaar al 

voor één of meer vakken versneld examen hebben gedaan) mogen dit jaar voor 2 

vakken een herkansing maken. 

 Voor leerlingen die dit jaar versneld examen doen voor één of meer vakken geldt de 

extra herkansingsmogelijkheid niet. Zij hebben net als in de reguliere situatie in 

totaal één mogelijkheid tot herkansing van een centraal examen. 

 Leerlingen die voor een vak het examen afleggen op een hoger niveau hebben de 

mogelijkheid het examen opnieuw af te leggen op het geëigende niveau. Dit geldt 

niet als een van de twee herkansingen. 

 

Verschillende tijdvakken 

 De tijdvakken zijn als volgt gepland: 

Tijdvak Afnamedagen Uitslag 

Tijdvak 1 
(eerste afnames) 

17 mei t/m 1 juni 10 juni 

Tijdvak 2 
(eerste afnames en herkansingen) 

14 juni t/m 25 juni 2 juli 

Tijdvak 3 
(herkansingen) 

6 t/m 9 juli 15 juli 

 De verdeling van de examens binnen de verschillende tijdvakken is nog niet bekend 

gemaakt. Deze informatie volgt later. 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2020/12/16/servicedocument-examens-2021
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2020/12/16/servicedocument-examens-2021


 Tijdvak 3 is voor regio Noord in de laatste week voor de zomervakantie. Het 

correctiewerk en de uitslag zullen dus plaatsvinden in de 1e week van de 

schoolvakantie.  

 Een leerling mag ervoor kiezen om een examen pas in het 2e tijdvak te maken om 

zodoende meer voorbereidingstijd te krijgen voor het examen. Eventuele 

herkansingen komen dan in tijdvak 3. Dit besluit moet voor de meivakantie met de 

teamleider worden besproken. 

 Alle schoolexamens moeten voor alle leerlingen voor aanvang van tijdvak 1 zijn 

afgerond. Uitstellen van een examen betekent dus geen uitstel van het 

schoolexamen.  

 

Uitslagbepaling 

 Er worden geen aanpassingen gedaan aan de uitslagbepaling. Die blijft dus zoals 

begin dit jaar gecommuniceerd op de voorlichtingsavonden en in de mentorlessen. 

E.e.a. is na te lezen op onze website.  

Voor havo op https://www.bataafslyceum.nl/ouders/4-en-5-havo/  

Voor vwo op https://www.bataafslyceum.nl/4-5-en-6-vwo/ 

 Voor leerlingen die vorig jaar voor één of meer vakken versneld examen hebben 

gedaan vervalt de regel dat er voor het CE gemiddeld een 5,5 moet worden gehaald. 

Dit omdat de vorig jaar afgelegde vakken geen CE-cijfer hadden. 

 

Diploma-uitreiking 

 De diploma-uitreiking blijft zoals gepland staan op dinsdagavond 6 juli. We zullen 

dan voor alle leerlingen die op dat moment geslaagd zijn een feestelijke bijeenkomst 

organiseren. Leerlingen die in tijdvak 3 een herkansing maken voor cijferverbetering 

worden feestelijk onthaald op de diploma-uitreiking van 6 juli, maar krijgen het 

uiteindelijke diploma en de cijferlijst pas uitgereikt op vrijdag 15 juli. 

 Voor de leerlingen die in tijdvak 3 na een herkansing alsnog geslaagd zijn zal er een 

extra diploma-uitreiking zijn op vrijdagmiddag 15 juli.  

 

We zijn blij met de extra ruimte die deze regelingen bieden en hopen dat deze informatie 

duidelijkheid biedt over de komende examenperiode. Met vragen kun je natuurlijk terecht 

bij je teamleider. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Jentina Ardesch, teamleider havo 4 en 5, j.ardesch@osghengelo.nl 

Joanne Duijvestijn, teamleider vwo 4, 5 en 6, j.duijvestijn@osghengelo.nl 
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