
Breda, 6 april 2021

Beste examenleerling, geachte ouder(s)/verzorger(s),

We informeren u graag over de gang van zaken bij het centraal examen 2021.

1. Het schoolexamen en het centraal examen gaan dit schooljaar beide door voor alle
avo-vakken (eerste tijdvak: 17 mei t/m 1 juni, uitslag 10 juni);

2. Het tweede tijdvak wordt uitgebreid naar tien dagen (14 tot en met 25 juni, uitslag 2 juli).
Daarmee kunnen leerlingen die in het eerste tijdvak ziek zijn of in quarantaine zitten (een
deel van) het volledige centraal examen afleggen in het tweede tijdvak. Ook biedt het de
mogelijkheid voor leerlingen die vanwege achterstanden meer tijd nodig hebben voor de
voorbereiding op het centraal examen van een of meerdere vakken, om het centraal
examen te spreiden over het eerste en het tweede tijdvak. Als een leerling voor een of
meerdere vakken in het tweede tijdvak voor het eerst wil opgaan, geeft hij of zij dit
uiterlijk donderdag 22 april aan bij de school via een google formulier.
Let op:

- lessen en examentraining eindigen vóór aanvang van de meivakantie. De
voorbereiding voor een examen in TVII vindt dus plaats in de vorm van zelfstudie.
De docenten zijn in de betreffende periode bezig zijn het afnemen van de examens
in tijdvak 1 en met eerste en tweede correctie van het examenwerk;

- TVII is deels bedoeld als inhaal- en herkansingsmoment. Als een leerling kiest voor
een eerste afname van een vak in TVII en ziek wordt of in quarantaine moet gaan,
is het derde tijdvak nodig om het examen te kunnen afronden.

3. Er komt een herkansingstijdvak (derde tijdvak) op de eigen school van 4 dagen (van 6 tot
en met 9 juli, uitslag 15 juli). Leerlingen mogen aan het derde tijdvak deelnemen om
herkansingen af te leggen van examens die ze hebben gemaakt in het eerste of tweede
tijdvak. Indien nodig kan een leerling ook een eerste afname van een vak afleggen, als hij
of zij dit examen nog niet heeft kunnen afleggen in het eerste of tweede tijdvak. Let op:
Tijdens deze vier dagen wordt gebruikt gemaakt van een compact rooster. Een aantal
examens vindt plaats op hetzelfde tijdstip.

4. Alle eindexamenleerlingen die opgaan voor het diploma krijgen een extra
herkansingsmogelijkheid voor het centraal examen (twee in plaats van één);



5. Leerlingen krijgen de mogelijkheid om na het afleggen van het volledige eindexamen het
eindresultaat van één vak weg te strepen dit jaar, niet zijnde een kernvak, als zij daardoor
alsnog kunnen slagen1. Het eindresultaat voor dit vak telt dan niet mee in de
uitslagbepaling, zoals de berekening van de 5,5 regel, of het aantal toegestane
onvoldoendes. De resultaten van het weggestreepte vak worden wel vermeld op de
cijferlijst zodat het totale vakkenpakket en de behaalde resultaten van de leerling
inzichtelijk blijven.

6. Met dit diploma kan een leerling, net als andere jaren, doorstromen naar het
vervolgonderwijs. Leerlingen krijgen hiermee namelijk een volwaardig diploma, waaraan
het vervolgonderwijs dan ook geen aanvullende toelatingsconsequenties kan verbinden.
Leerlingen ronden voor al hun vakken het gehele school- en centraal examen af, waarmee
zij alle benodigde stof hebben aangeboden gekregen, geleerd en afgesloten.

7. De diploma-uitreiking op onze school vindt plaats op woensdag 7 juli. Voor leerlingen die
het derde tijdvak nodig hebben om te slagen, zal een kleine bijeenkomst worden
georganiseerd op dinsdag 20 juli.

Voor maatwerkleerlingen die vervroegd examen doen in één of meer vakken geldt het volgende:
a. Leerlingen die in schooljaar 2020-2021 opgaan voor het diploma en in een eerder

schooljaar vervroegd examen hebben gedaan, hebben dit schooljaar wel recht op twee
herkansingen. Ze kunnen ook het vak of de vakken herkansen die zij in een eerder leerjaar
hebben afgesloten.

b. De extra herkansingsmogelijkheid geldt alleen voor leerlingen die in schooljaar 2020-2021
opgaan voor het gehele diploma. Net als in de reguliere situatie hebben leerlingen die
vervroegd examen doen in één of meerdere vakken in totaal één mogelijkheid tot
herkansing van een centraal examen. De extra herkansingsmogelijkheid die specifiek geldt
voor dit schooljaar, geldt dus niet voor leerlingen die in het (voor-)voorlaatste leerjaar
zitten en in 2020-2021 één of meerdere vakken afsluiten, maar pas in volgend schooljaar
opgaan voor het diploma.

Alle keuzemomenten zijn opgenomen in een schema (zie volgende pagina) en een stroomdiagram
CSE 2021. De leerlingen krijgen een aanvullende uitleg van hun mentor. We willen ook vragen van
ouders/verzorgers beantwoorden en doen dat middels een online spreekuur op maandag 12 april
om 19.30 uur. U kunt zich hiervoor aanmelden via aanmelding vragenuur.

Met vriendelijke groet,

R. van Velthoven
rector

1 Kernvakken verschillen per schoolsoort. Voor het vmbo is Nederlands een kernvak, voor het havo en vwo zijn
Nederlands en Engels en voor zover van toepassing wiskunde (A, B of C) kernvakken.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1v0jQr5l85DnDZHvXfr5zp7PMDpwzskRYvU7JyYMs4ME/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1v0jQr5l85DnDZHvXfr5zp7PMDpwzskRYvU7JyYMs4ME/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2CgGDw6icDEJZ9NCrsaqVu8OasKDaaE2gJH_Z0TEI9pk8Tw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&gxids=7628


Datum Activiteit

ma 22- vr 26 mrt SET-week 3

ma 12- wo 14 apr. inschrijven herkansingen

di 20 apr. laatste herkansingsronde

do 22 apr. deadline aanvraag TVII via google form (examensecretaris)

Leerlingen die in het eerste tijdvak ziek zijn of in quarantaine zitten,
kunnen (een deel van) het volledige centraal examen afleggen in het
tweede tijdvak. Ook biedt het de mogelijkheid voor leerlingen die
vanwege achterstanden meer tijd nodig hebben voor de voorbereiding
op het centraal examen van een of meerdere vakken, om het centraal
examen te spreiden over het eerste en het tweede tijdvak. Als een
leerling voor een of meerdere vakken in het tweede tijdvak voor het
eerst wil opgaan, geeft hij of zij dit uiterlijk 22 april aan bij de school.
23 april: verwerking keuze TVI/TVII door secretariaat in DUO

ma 26 apr. 9.00 u deadline: alle resultaten ingevoerd (inclusief herkansing)

do 29 apr.

Als het niet op school
kan, dan printen en
uitdelen op di/wo en
online bevestigen
(gesprek en foto
versturen van
ondertekend document)

ondertekenen SE-resultaten door leerling en ouder/verzorger
+ontvangst uitdraai deelname aan TV en TVII

30 april: verwerking cijfers (SE en CPE BAV) door secretariaat in DUO
Deze aanlevertermijn geldt zowel voor leerlingen die in het eerste tijdvak
opgaan voor het centraal examen, als leerlingen die in het tweede tijdvak
voor het eerst opgaan voor het centraal examen van een of meerdere
vakken.

ma 3- vr 14 mei meivakantie (examentraining?)

ma 17 mei-ma 31 mei TVI
examenrooster mavo
examenrooster havo
examenrooster vwo

do 10 juni Bekendmaking normering TVI en uitslagbepaling

vr 11 jun 2021 Deadline aanmelden kandidaten tweede tijdvak
- kandidaten die aan de herkansing deelnemen, met vermelding van

het vak waarin examen wordt afgelegd;
- kandidaten die bij een of meer zittingen van het eerste tijdvak

verhinderd waren aanwezig te zijn en in de gelegenheid worden
gesteld in het tweede tijdvak hun examen voort te zetten of te
voltooien;

https://drive.google.com/file/d/1XieOHpzjGrTVoeC3pHxcgxZeITn0IOGl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11YYKLYgMUeNokcEM1QxVgkyltt38uKBY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/162blfa3mUkv534cdht6fLUmsVD3CaYKn/view?usp=sharing


ma 14 - vr 25 juni TVII
examenrooster mavo
examenrooster havo
examenrooster vwo

vr 2 juli Bekendmaking normering TVII en uitslagbepaling

ma 5 juli Deadline aanmelden kandidaten derde tijdvak
- kandidaten die aan de herkansing deelnemen, met vermelding

van het vak waarin examen wordt afgelegd;
- kandidaten die bij een of meer zittingen van het tweede tijdvak

verhinderd waren aanwezig te zijn en in de gelegenheid worden
gesteld in het derde tijdvak, dat in juli op de scholen wordt
afgenomen, hun examen voort te zetten of te voltooien;

di 6 jul t/m vr 9 juli TVIII
examenrooster mavo
examenrooster havo
examenrooster vwo

wo 7 juli Diploma-uitreiking leerlingen die examen al afgesloten te hebben

do 15 juli Bekendmaking normering TVIII en uitslagbepaling

di 20 juli Diploma-uitreiking restgroep

https://drive.google.com/file/d/1XieOHpzjGrTVoeC3pHxcgxZeITn0IOGl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11YYKLYgMUeNokcEM1QxVgkyltt38uKBY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/162blfa3mUkv534cdht6fLUmsVD3CaYKn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XieOHpzjGrTVoeC3pHxcgxZeITn0IOGl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11YYKLYgMUeNokcEM1QxVgkyltt38uKBY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/162blfa3mUkv534cdht6fLUmsVD3CaYKn/view?usp=sharing


Voor examinatoren: reserveer ruimte voor correctiewerk TVII en TVIII

Datum Activiteit

27 mei 2021 Voor kandidaten van wie de eerste afname van het cse beeldend gl/tl in
TVII valt, eindigt de afnameperiode van het cpe op de werkdag die aan
het afnametijdstip van het cse in het tweede tijdvak voorafgaat.

31 mei 2021 Deadline inzenden afnamegegevens algemene vakken vmbo en
havo/vwo afgenomen van 17 t/m 19 mei

2 jun 2021 Deadline inzenden afnamegegevens algemene vakken vmbo en
havo/vwo afgenomen op 20 en 21 mei

4 jun 2021 Deadline inzenden afnamegegevens algemene vakken vmbo en examens
havo/vwo, afgenomen van 25 mei t/m 1 juni

23 jun 2021 Deadline inzenden afnamegegevens algemene vakken vmbo en
havo/vwo afgenomen van 14 t/m 16 juni

25 jun 2021 Deadline inzenden afnamegegevens algemene vakken vmbo en
havo/vwo afgenomen van 17 en 18 juni

28 jun 2021 Deadline inzenden afnamegegevens algemene vakken vmbo en
havo/vwo afgenomen van 21 t/m 23 juni

29 jun 2021 Deadline inzenden afnamegegevens algemene vakken vmbo en
havo/vwo afgenomen op 24 en 25 juni


