
 

 

 

 
Onderwerp 
afronding schoolexamen 
 
 
 
 
 
Zwolle, 22 april 2020 
 
 
 
 
Beste examenkandidaat, 
 
 
Naar aanleiding van de mededelingen van de minister-president heeft de Landstede Groep 
besloten dat de schoolexamentoetsen en practica voor eindexamenkandidaten na de meivakantie 
op school kunnen worden afgenomen. Wij sturen je daarom dit datumoverzicht en het 
toetsrooster. 
 
Wij organiseren de toetsweek en de inhaal-/herkansingsronde volgens richtlijnen van het RIVM. 
Dat betekent: voor elke kandidaat één toets per dag, met kleine groepen in grote ruimtes en 
maximale hygiënemaatregelen.  
 
Heel belangrijk: wanneer je ziek bent, infectieverschijnselen hebt of tot risicogroepen behoort, 
meld je je af. Ook als de thuissituatie het niet toelaat om te komen, laat het ons direct weten. Wij 
kunnen dan een individueel aangepast traject voor je maken. 
 
Het rooster van de inhaal-/herkansingsdagen is afhankelijk van de aanmeldingen. Dit rooster 
ontvang je na de toetsweek. 
 
We zijn blij dat we je duidelijkheid kunnen geven over de afronding van het schoolexamen en 
wensen je heel veel succes bij het voorbereiden. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Rebecca Baars-Soppe 
directeur a.i. 
 
Doede Schregardus 
secretaris van het examen 
 
Ronald Doornekamp, Gerard Kuper, Harrold Hamberg 
teamleiders 

 

  



 

Bijlage 1 

Datumschema afronding schoolexamen 
 
 

datum  

ma 20 t/m vr 25 apr les volgens corona-rooster 
 

do 7 mei voorbereiding toetsweek (klaarleggen toetsen, inrichting toetsruimtes); 
9.00-13.00 uur docenten online beschikbaar voor vragen 

vr 8 mei t/m do 14 mei TW3 volgens rooster, 1 toets per kandidaat per dag (3 
afnametijdstippen) 

vr 15 mei 10.15 – 12.00 Inhalen gemiste TW3-toetsen  
 

ma 18 mei 11.00 – 12.00 inzage gemaakte toetsen op school, elke docent in een 
apart lokaal  

12.00 deadline cijferinvoer TW3 
 

di 19 mei uiterlijk 12.00 uur opgave herkansing TW3 
 

wo 20 mei 14.00 uur docenten hebben herkansingstoetsen ingeleverd bij 
examensecretaris 

ma 25 mei herkansingen TW3  (3 afnametijdstippen) 
 

wo 27 mei 11.00 -12.00 inzage gemaakte toetsen op school, elke docent in een 
apart lokaal 

 12.00 uur docenten deadline cijferinvoer TW3 na herk. 
 

vr 29 mei 9.00 – 12.00 uur definitieve SE-cijfers ondertekenen op school 
(kleine groepen met tijdslot)  

vr 29 mei  cijfers naar BRON 

do 4 juni landelijke uitslagdag, uitslagvergaderingen 

ma 8 t/m wo 10 juni resultaatverbeteringstoetsen 

nog niet bekend landelijke uitslagdag na rv-toetsen 

  

di 30 juni diploma-uitreiking atheneum 

wo 1 juli diploma-uitreiking mavo 

do 2 juli diploma-uitreiking havo 

 
 
 

 

 
 
 

  



 

Bijlage 2 

Toetsrooster 
 

 
 

Datum Klas Vak Uren tijden fac lln 

 
8-5-2020 A6 m&o7 10.15 - 11.35 10.15 - 11.55  
11-5-2020 A6 schk3 08.15 - 09.35 08.15 - 09.55  
11-5-2020 A6 schk7 08.15 - 09.35 08.15 - 09.55  
13-5-2020 A6 biol4 12.20 - 13.40 12.20 - 14.00  
13-5-2020 A6 biol6 12.20 - 13.40 12.20 - 14.00  
           
8-5-2020 H5 biol2 12.20 - 13.40 12.20 - 14.00  
8-5-2020 H5 biol4 12.20 - 13.40 12.20 - 14.00  
11-5-2020 H5 nat5 10.15 - 11.35 10.15 - 11.55  
12-5-2020 H5 beco4 08.15 - 09.35 08.15 - 09.55  
13-5-2020 H5 te3 th 08.15 - 09.35 08.15 - 09.55  
14-5-2020 H5 schk3 10.15 - 11.35 10.15 - 11.55  
14-5-2020 H5 schk4 10.15 - 11.35 10.15 - 11.55  
           
8-5-2020 M41 ma 09.05 - 09.55 09.05 - 10.00  
8-5-2020 M42 ma 09.05 - 09.55 09.05 - 10.00  
8-5-2020 M43 ma 09.05 - 09.55 09.05 - 10.00  
11-5-2020 M4 ec1 12.20 - 13.40 12.20 - 14.00  
11-5-2020 M4 ec2 12.20 - 13.40 12.20 - 14.00  
12-5-2020 M4 bi2 10.15 - 10.55 10.15 - 11.10  
12-5-2020 M4 bi3 10.15 - 10.55 10.15 - 11.10  
12-5-2020 M4 bi4 10.15 - 10.55 10.15 - 11.10  
13-5-2020 M4 nsk25 10.15 - 11.35 10.15 - 11.55  

      

Leerlingen die de toets op een laptop mogen maken, zitten in O24 bij meneer Hovestad 
 


