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Addendum examenreglement schooljaar 2020-2021 - d.d. 22 maart 2021
Als gevolg van de landelijke maatregelen rondom de eindexamens in schooljaar 2020-2021 is
een aanpassing van het examenreglement voor dit schooljaar noodzakelijk.
We kiezen ervoor om alle wijzigingen als aanvulling op het examenreglement 2020-2021 in
deze bijlage op te nemen.
Voor alle zaken die niet expliciet in deze bijlage worden benoemd, gelden de afspraken zoals
opgenomen in het examenreglement 2020-2021.

Artikel 1: Reikwijdte
1. De wijzigingen die in deze bijlage zijn opgenomen, gelden voor de examenleerlingen van
de locatie Lariks: havo 5 van het cohort 2019- 2021 en vwo 6 van het cohort 2018-2021.
2. De wijzigingen hebben uitsluitend betrekking op het schooljaar 2020-2021.

Artikel 2: Afronden schoolexamens
1. Alleen een leerling die het schoolexamen van een vak volledig heeft afgerond, kan
worden toegelaten tot het centraal examen in dat vak.
2. Op dinsdag 20 april 2021 moeten alle leerlingen die aan het centraal examen deelnemen,
hun schoolexamens volledig hebben afgerond.
3. Als een leerling zich door onvoorziene, van de wil van de leerling onafhankelijke
omstandigheden niet aan deze deadline kan houden, kan de leerling uitstel krijgen tot
uiterlijk één dag voor aanvang van het eerste tijdvak. Of een leerling hiervoor in
aanmerking komt, is ter beoordeling aan de teamleider.

Artikel 3: Organisatie van het centraal examen
1. Het centraal examen wordt in schooljaar 2020-2021 afgenomen in twee tijdvakken. Het
eerste tijdvak vindt plaats van 17 mei tot en met 1 juni. Het tweede tijdvak van 14 juni
tot het met 25 juni. De herexamens worden afgenomen in het derde tijdvak. Dit duurt
van 6 tot en met 9 juli.
2. Een leerling mag zelf besluiten in welk van beide tijdvakken, het eerste of het tweede, hij
zijn examens wil afleggen. Een leerling die gebruik wil maken van deze mogelijkheid om
zijn examens te spreiden, moet de school hiervan uiterlijk op 23 april 2021 op de hoogte
stellen. Een leerling die niets doorgeeft, maakt al zijn examens in het eerste tijdvak.
3. Een leerling kan vanwege bijzondere omstandigheden na 23 april 2021 alsnog een
verzoek indienen om zijn examens over tijdvak 1 en 2 te mogen spreiden. Of een leerling
hiervoor in aanmerking komt, is ter beoordeling aan de directeur.
4. Uiterlijk op dinsdag 11 mei 2021 worden alle leerlingen via SomToday geïnformeerd over
hun persoonlijke rooster voor het centraal examen.
5. Deelname aan geplande toetsen is verplicht. Het is niet mogelijk om in de
examenperiode nog van de gemaakte planning af te wijken.
6. Er is sprake van ongeoorloofd verzuim, als een leerling bij een gepland examen afwezig is
zonder dat hij hiervoor een geldige reden heeft en/of zonder dat hij de school daarvan

op de juiste manier op de hoogte heeft gesteld. Zie voor de handelswijze bij verhindering
artikel 10 over absentie in het examenreglement 2020-2021.

Artikel 4: De uitslag
1. In schooljaar 2020-2021 geldt een gewijzigde slaag-zakregeling. Aanvullend op artikel 21
uit het examenreglement 2020-2021 geldt het volgende:
2. Bij het bepalen van de uitslag mag het eindresultaat van één vak, niet zijnde een kernvak,
buiten beschouwing worden gelaten. Dit vak telt op geen enkele manier mee voor de
uitslag. Het eindresultaat wordt wel op het diploma vermeld.
3. Indien een leerling in schooljaar 2019-2020 al één of meerdere vakken heeft afgesloten,
die normaalgesproken een centraal examen kennen, dan vervalt de regel dat een leerling
voor de vakken die het centraal examen omvatten gemiddeld een 5,5 of hoger gehaald
moet hebben.

Artikel 5: Herexamens
1. Elke leerling die in schooljaar 2020-2021 eindexamen doet, heeft recht op deelname aan
twee herexamens.
2. Een leerling die een herexamen wil afleggen, moet dit schriftelijk laten weten aan de
teamleider. De leerling vult hiervoor het formulier in uit het boekje ‘Regeling centraal
examen 2021’. Na het eerste tijdvak kan hij zich opgeven voor een herkansing in het
tweede of derde tijdvak tot uiterlijk de dag na de bekendmaking van de uitslag tot 12
uur. De deadline is dus 11 juni om 12.00 uur. Voor het tweede tijdvak geldt dat de
leerling uiterlijk maandag 5 juli om 12.00 uur moet laten weten of hij een herexamen wil
maken (in het derde tijdvak).
3. Zodra een leerling zich heeft ingeschreven voor een herexamen, geldt dat deelname
verplicht is.
4. Na opgave voor een herexamen wordt het rooster via SomToday aan de leerling kenbaar
gemaakt. Dit rooster is bindend.

