
 

 

Breda, 7 januari 2020 

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

 

Net voor de kerstvakantie heeft de overheid een aantal maatregelen bekend gemaakt met 

betrekking tot de afname van examens in dit schooljaar. We geven hiervan een samenvatting: 

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 van vier 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 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 vóór de start van de meivakantie aan bij de school (uiterlijk 23 april).  

3. Er komt een herkansingstijdvak (derde tijdvak) op de eigen school (van 6 tot en met 9 juli, 

uitslag 15 juli) waarin leerlingen die (een deel van het) centraal examen afleggen in het 

tweede tijdvak, examens kunnen herkansen in het derde tijdvak op de eigen school.  (De 

diploma-uitreiking op onze school vindt plaats op woensdag 7 juli. Voor leerlingen die 

tijdvak 3 nodig hebben om te slagen, zal een kleine bijeenkomst worden georganiseerd in 

de laatste schoolweek voor de zomervakantie.) 

4. Alle eindexamenleerlingen die opgaan voor het diploma krijgen een extra 

herkansingsmogelijkheid voor het centraal examen (twee in plaats van één); 

 
 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. 

  

 

Met vriendelijke groet, 

R. van Velthoven  


