Onderwerp
toetsweek 2 en herkansing
aanpassingen eindexamens 2022

Zwolle, 28 januari 2022

Beste examenkandidaat, beste ouder of verzorger,
Misschien heb je het afgelopen week uit de media vernomen: ook in 2022 gelden er soepeler
regels rond het eindexamen. Nu zijn we nog bezig met het afronden van toetsweek 2. Daar
pakken we graag de draad met je op en we kijken alvast even vooruit.
1

Ik ben nog bezig gemiste toetsen uit toetsweek 2 in te halen.

Veel leerlingen hebben toetsen gemist omdat ze ziek waren en/of in quarantaine zaten door
corona. Dat kan je behoorlijk uit je ritme halen in je examenjaar, dat toch al bestaat uit veel
deadlines in korte tijd.
We bewegen zo veel mogelijk met je mee. Zo heb je tot 4 februari de tijd om gemiste toetsen in te
halen. Wat we alleen niet voor je kunnen doen, is de tijd oprekken. Voor iedereen is vrijdag 22
april de eindstreep van het schoolexamen. Dan zijn al je cijfers bekend en gaan we die aanleveren
bij DUO.
Dat klinkt krap allemaal. Maar op de kalender valt het mee. Het examenjaar krijgt ook een week
verlenging, een derde tijdvak. Dat duurt tot 8 juli, dus tot die tijd heb je gelegenheid om te slagen.
En dat is nog meer dan vijf maanden.
2

Hoe zit het met de herkansing van toetsweek 2?

Heb je al je toetsen van TW2 gemaakt? Dan geef je je vóór 3 februari 14.00 uur op voor de
herkansingen op dinsdag 8 februari.
Heb je op 4 februari nog steeds niet al je toetsen kunnen maken of ontbreekt er nog een cijfer?
Dan kun je nog niet herkansen op 8 februari. Je gaat eerst je laatste ontbrekende toetsen inhalen.
Dat gebeurt dan op afspraak, in overleg met meneer Schregardus en je vakdocent.
Je hoeft je pas op te geven voor de herkansing als je al je cijfers terug hebt. Enkele leerlingen
zullen dus hun herkansing pas na 8 februari kunnen maken. Ook dat gaat weer op afspraak via
meneer Schregardus. Dat is echt in uiterste nood, want ondertussen zit je al weer een eind in
periode 3 en heb je het druk met andere dingen.

3

Het kost toch je herkansing als je een toets hebt gemist?

Die basisregel staat in het examenreglement. Maar dit jaar, voor periode 2 en 3 (zo lang als we
denken dat corona een grote rol speelt), maken we daarvoor een uitzondering. Dat hebben we
afgesproken met de schoolleiding en de medezeggenschapsraad. Iedereen mag dus altijd één
toets uit de toetsweek herkansen.
4

Wat verandert er precies aan de eindexamens?

Dat lees je op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/eindexamens/eindexamens-2022 en op
www.examenblad.nl/nieuws/20220124/maatregelen-coronavirus-en-de.
•

Het eindexamen bestaat normaal uit Tijdvak 1 (mei) en Tijdvak 2 (juni, voor herkansingen
en gemiste examens). Nu is er ook een Tijdvak 3, net als vorig jaar.

Je mag de ‘eerste poging’ verdelen over Tijdvak 1 en 2. Dus bijvoorbeeld twee vakken
laten zitten in mei en die in juni inhalen. Tijdvak 3 is dan voor herkansingen en gemiste
examens.
We zeggen er maar vast bij dat wij niet enthousiast zijn over dat spreiden. Het is in juni
drie maanden geleden dat je de stof met je docent hebt geoefend. Je herexamens
schuiven door naar juli. En als je door ziekte of quarantaine een afname in Tijdvak 2 mist,
valt je eerste poging in juli en moet je voor je herkansing naar Tijdvak 4 in augustus.
•

Je mag twee eindexamens herkansen in plaats van een.

•

Bij de uitslagbepaling (= slaagzakregeling) mag je één onvoldoende eindcijfer weglaten als
je daardoor toch kunt slagen. Je mag alleen geen Nederlands, Engels of wiskunde
weglaten. Het niet laten meetellen van één vak wordt duimregel genoemd.
Betekent dit dat je nu wel kunt stoppen met werken voor een bepaald vak?
Niet automatisch. Het voelt beter om te slagen met al je gekozen vakken. Soms heb je
bepaalde vakken nodig voor je vervolgopleiding. Maar als je echt moet knokken om voor
een bepaald vak nét boven de 4,5 te blijven, ligt het misschien anders. In het algemeen
zijn wij er geen fan van om nu al kansen weg te gooien.

5

Wat zijn de aangepaste slaagzakregels?

Gaan rekenen met je cijfers heeft nu nog geen zin. Je krijgt nog cijfers van twee toetsweken, er
volgen nog herkansingen en je hebt nog geen beoordeling voor je profielwerkstuk (dus je
combinatiecijfer is nog onbekend).
Je krijgt nog veel voorlichting over het examentraject. In maart een examenboekje,
datumschema’s, afnameregels én een workshop over eindexamen en strategisch rekenen met je
examencijfers.
6

Moet ik verder nog ergens aan denken?

Ben je bezig met het plannen van je zomervakantie in juni of juli? Boek rond tijdvak 2 en 3 geen
verre, dure reis. Als je onverwacht een herexamen nodig hebt of in quarantaine moet, kom je
misschien in de problemen als je hals over kop terug moet naar Nederland. Ga je naar de Wadden
of Zeeland, dan heb je dat probleem natuurlijk niet.
Tot slot
Bij vragen kunnen jij en je ouders/verzorgers altijd contact opnemen met meneer Schregardus of
je teamleider. We wensen je veel succes bij het afronden van je toetsen en hopen natuurlijk dat je
slaagt! Wij doen in ieder geval ons uiterste best voor je om waar mogelijk te ondersteunen.
Houd je gezondheid goed in de gaten!
Met vriendelijke groet,
Rebecca Baars-Soppe
directeur
Doede Schregardus
secretaris van het examen
Ronald Doornekamp, Gerard Kuper, Harrold Hamberg
teamleiders

