
 
 

Beste leerlingen, 
 
Met deze brief brengen we je op de hoogte van de voortzetting van SE4 en onze aangepaste 
herkansingsregeling.  
 
Zoals al vermeld in de brief van 27 maart hervatten we van maandag 6 tot en met vrijdag 17 
april de onderbroken schoolexamenperiode. In deze brief staat alle belangrijke informatie 
over het verloop van deze laatste SE-periode: je vindt het opnieuw aangepaste rooster, de 
aangepaste inhaal- en herkansingsregeling, informatie over de aanpassing van toetsen, en 
verder alle andere zaken die belangrijk zijn voor het goed afronden van deze belangrijke 
laatste periode van jullie schoolcarrière. Lees deze informatie dus goed door! Mocht er toch 
nog iets onduidelijk zijn, neem dan contact op met je coördinator. 
 
Natuurlijk geldt voor alle informatie in deze brief dat die afhankelijk is van de ontwikkelingen 
in het land. Wij hopen van harte dat we de afronding van het examenjaar kunnen uitvoeren 
zoals we nu van plan zijn. Mochten er van overheidswege nieuwe bepalingen komen die dat 
onmogelijk maken, dan gaan we daar weer mee aan de slag. 
 
 
 
Het examensecretariaat 
 
 
 
 
  



 
 

In deze brief vind je informatie over: 
- de afname van toetsen en wijzigingen 
- de herkansingsregeling 
- het inhalen van gemiste toetsen 
- de regels tijdens de afname van SE4 
- de planning 
- het vinden van informatie en het opgeven voor herkansingen en inhaaltoetsen 
 
In de bijlagen vind je: 
- de overzichten van toetsen voor havo (1a) en vwo (1b) 
- het SE-rooster voor havo (2a) en vwo (2b) 
 
 
De afname van SE4 en wijzigingen 
Het grootste deel van de schoolexamens wordt op school afgenomen. Natuurlijk doen we 
daarbij het maximale voor de veiligheid en gezondheid van de leerlingen en onze collega’s. 
Dat betekent dat we werken volgens de aangescherpte regels van het RIVM en dus geen 
leerlingen toelaten die verkouden zijn, hoesten, zelf koorts hebben of uit een gezin komen 
waar iemand koorts heeft. Ook verspreiden we de leerlingen nog verder over de lokalen en 
werken we met nog meer starttijden. 
De bijzondere omstandigheden hebben ertoe geleid dat de schoolexamens voor een klein 
aantal vakken komen te vervallen. Daarvoor is gekozen in die gevallen waar de eintermen voor 
het schoolexamen al waren afgetoetst. Voor een aantal andere vakken is de wijze van afname 
veranderd. Zo worden de mondelinge toetsen bijvoorbeeld digitaal afgenomen, en is een 
enkele toets in een thuisopdracht omgezet. In de eerste bijlage vind je het complete overzicht. 
 
Herkansingsregeling 
Voor de herkansing van de schoolexamens gelden de volgende bepalingen: 
1. Iedere leerling heeft recht op in totaal drie herkansingen. 
2. Deze drie herkansingen gelden voor de schoolexamens uit alle perioden, mits die volgens 
het PTA herkansbaar zijn. 
Voor alle duidelijkheid: de toetsen uit SE1 mogen dus ook herkanst worden. Ook toetsen die 
je al eerder herkanst hebt, mag je nog een keer herkansen.  
 
Aanvullende bepalingen bij de herkansingsregeling: 
- Omdat alle vakken worden afgesloten zonder Centraal Schriftelijk Eindexamen, vervalt de 
regeling afsluitende vakken. 
- Leerlingen voor wie SE4 voor een bepaald vak is komen te vervallen, krijgen voor dit vak 
een extra herkansing indien hun eindcijfer voor dat vak lager is dan een 5.50. Dat geldt voor 
de havo voor de vakken economie, MAW en aardrijkskunde, en voor het vwo voor het vak 
Nederlands (waarbij de resultaten voor de al afgenomen mondelinge examens komen te 
vervallen). 
- Leerlingen die een luistertoets gemist hebben, moeten deze inhalen. 
- De vakken voor het combinatiecijfer (dat wil zeggen voor havo en atheneum de vakken 
CKV, maatschappijleer, levensbeschouwing en het PWS, en voor het gymnasium de vakken 
maatschappijleer, levensbeschouwing en het PWS) worden regulier afgesloten. 
- LO wordt voor alle leerlingen afgesloten. 



 
 

 
Wij geloven dat deze herkansingsregeling in de huidige omstandigheden fair is en alle 
leerlingen voldoende kansen biedt. 
 
Inhalen van gemiste toetsen 
Voor leerlingen die schoolexamens in SE4 hebben gemist omdat ze ziek waren, omdat ze 
volgens de regels van het RIVM niet naar school konden of kunnen komen, of omdat ze 
gedurende (een deel van) de nieuwe SE-periode ziek zullen worden, geldt dat zij de gemiste 
toetsen kunnen inhalen met behoud van de bovenstaande herkansingsregeling.  
Wij raden alle leerlingen aan het inhalen van toetsen waar mogelijk te combineren met het 
herkansen, zodat het schoolexamendossier zo snel mogelijk kan worden afgerond. 
 
Regels tijdens de afname van SE4 
Tijdens SE4 zitten de leerlingen met maximaal acht leerlingen in een lokaal. Daarnaast werken 
we met meerdere starttijden, zodat de verspreiding van leerlingen optimaal is. De toetsen van 
90 minuten starten om 8.45 uur, 9.00 uur, 9.15 uur en 9.30 uur; de toetsen van 120 minuten 
starten om 11.30 ur, 11.45 uur, 12.00 uur en 12.15 uur. Dat betekent dat je extra goed op de 
Moodle moet kijken in welk lokaal je zit en wat je starttijd is. 
We verzoeken alle leerlingen met klem om maximaal vijf minuten van tevoren pas naar school 
te komen. Je gaat dan direct naar het lokaal waar je bent ingedeeld. Leerlingen mogen niet 
naar hun kluisje gaan. Je jas en tas mogen mee het lokaal in; je jas hang je op op de stoel naast 
je en je tas zet je op de grond. We vragen leerlingen om hun mobiele telefoon niet mee te 
nemen; als dat toch nodig is, zet je je mobiel uit en leg je die zichtbaar omgekeerd op de hoek 
van de bank naast je. Je schoolpas leg je ook zichtbaar op de hoek van de tafel. 
Leerlingen blijven in het lokaal tot de eindtijd van de toets. Daarna verlaten ze in groepjes van 
maximaal drie leerlingen het lokaal en verlaten direct de school. Leerlingen mogen niet blijven 
rondhangen in of in de buurt van school; dat geldt zowel voor als na het examen. 
De lokaaldeuren en klapdeuren staan vooraf open. Na iedere toets worden de tafels en 
deurklinken schoongemaakt. 
Als we ons samen aan deze regels houden, kunnen we op een verantwoorde en veilige manier 
voor iedereen de schoolexamens laten plaatsvinden. We rekenen op jullie! 
 
Planning 
Hieronder staat de planning voor de periode van de schoolexamens tot en met de dag van 
de uitslag. 
- ma 6 april – vr 17 april  Voortzetting SE4 (zie bijlage hieronder en de ELO) 
- vr 17 april 13.00 uur   Tot dan toe bekende cijfers van SE4 worden  

gepubliceerd 
- ma 20 april – vr 1 mei  Meivakantie; vr 24 april uiterste publicatie cijfers SE4 
- ma 4 mei – vr 8 mei   Voorbereidingsweek voor herkansingen en  

inhaaltoetsen 
- wo 6 mei 17.00 uur deadline voor het aanvragen van 

herkansingen en inhaaltoetsen 
- ma 11 mei – vr 22 mei  Herkansingen en inhaaltoetsen 
- ma 25 mei – vr 29 mei  Reserveweek voor herkansingen en inhaaltoetsen 
- di 2 juni    dag van de uitslag 
 



 
 

Informatie vinden en je opgeven voor herkansingen en inhaaltoetsen 
De ELO blijft voor jullie de plek waar jullie informatie kunnen vinden. Op de ELO staan de 
PTA’s, staat het precieze rooster voor SE4 en kun je te zijner tijd je herkansingen opgeven. In 
tegenstelling tot de gebruikelijke gang van zaken moeten leerlingen op de ELO ook hun 
inhaaltoetsen opgeven. We nemen deze maatregel om zeker te weten dat we al het 
inhaalwerk op een goede manier kunnen inplannen. 
 
 
  



 
 

Bijlage 1a: Toetsen SE4 Havo 5 
  
Vak  SE4  Opmerkingen  
H5 Frans  Toets volgens rooster op school  Geen wijzigingen 
H5 geschiedenis  Toets volgens rooster op school  Geen wijzigingen 
H5 scheikunde  Toets volgens rooster op school  Geen wijzigingen 
H5 biologie  Toets volgens rooster op school  Geen wijzigingen 
H5 AK  Toets vervalt  Alle voor het SE 

verplichte eindtermen 
zijn reeds afgetoetst in 
SE1 t/m SE3  

H5 EC  Toets vervalt  Alle voor het SE 
verplichte eindtermen 
zijn reeds afgetoetst in 
SE1 t/m SE3  

H5 MAW  Toets vervalt  Alle voor het SE 
verplichte eindtermen 
zijn reeds afgetoetst in 
SE1 t/m SE3  

H5 natuurkunde  Toets volgens rooster op school   Geen wijzigingen 
H5 tekenen  Mondeling examen wordt een schriftelijke toets 

volgens rooster op school.  
Alleen bij leerlingen 
waarbij mondeling nog 
niet is afgenomen  

H5 Duits Mondeling wordt digitaal afgenomen Leerlingen schrijven zelf 
via Moodle in vanaf vr 3  
april 

 
 
 
  



 
 

Bijlage 1b: Toetsen SE4 Vwo 6 
 
Vak  SE4  Opmerkingen  
V6 Nederlands  Het mondelinge examen Nederlands vervalt.  Alle voor het SE 

verplichte eindtermen 
zijn reeds afgetoetst in 
SE1 t/m SE3  

V6 wiskunde D   Toets volgens rooster op school   Geen wijzigingen 
V6 tekenen  Mondeling examen wordt een schriftelijke toets 

volgens rooster op school.  
  

Alleen bij leerlingen 
waarbij mondeling nog 
niet is afgenomen  

V6 muziek  Het concert vervalt. Leerlingen maken thuis een 
opname van hun eigen stuk.  

Leerlingen ontvangen 
specifieke instructies van 
hun docent  

V6 filosofie  De toets op school vervalt en wordt vervangen door 
een thuisexamen.  

Leerlingen ontvangen 
specifieke instructies van 
hun docent  

V6 Grieks  Toets volgens rooster op school  Geen wijzigingen 
V6 biologie  Toets volgens rooster op school  Geen wijzigingen 
V6 aardrijkskunde  Toets volgens rooster op school  Geen wijzigingen 
V6 Spaans  Toets volgens rooster op school  Geen wijzigingen 
V6 M&O  Toets volgens rooster op school  Geen wijzigingen 
V6 Chinees  Toets volgens rooster op school  Geen wijzigingen 
V6 natuurkunde  Toets volgens rooster op school  Geen wijzigingen 
V6 Engels Mondeling wordt digitaal afgenomen Leerlingen schrijven zelf 

via Moodle in vanaf vr 3 
april 

V6 Frans Mondeling wordt digitaal afgenomen Leerlingen schrijven zelf 
via Moodle in vanaf vr 3 
april 

V6 Duits Mondeling wordt digitaal afgenomen Leerlingen schrijven zelf 
via Moodle in vanaf vr 3 
april 

  

   
 
  



 
 

Bijlage 2a: rooster SE4 HAVO 
6 april t/m 17 april 2020 

 
 
Let op! 
-Er kunnen vier verschillende starttijden zijn!  
-Op de ELO wordt gepubliceerd wat je eigen starttijd is en in welk lokaal je zit.  
-Iedereen moet vooraf kijken in welk lokaal hij/zij moet zijn. Er zijn geen 
borden met de indeling. 
-Ga na binnenkomst direct naar je lokaal. We willen geen onnodige 
verplaatsingen in de school.  
- Kom maximaal 5 minuten van tevoren naar school. 
-We vragen jullie na afloop van het SE direct het gebouw en het schoolplein te 
verlaten. Na afloop van de toets verlaat je met maximaal 3 leerlingen tegelijk 
het lokaal om de paar minuten. 
- Jas en tas (en eventueel mobiel) neem je mee naar het lokaal, je mag niet 
naar je kluis 
-Neem je schoolpas mee. 
 

 

    08.45/9.00/9.15/9.30 uur  11.30/11.45/12.00/12.15 uur  
 havo 5 havo 5 

Ma 6/4  nat (120’) 

Di 7/4 biol (90’)  

Wo 8/4   

Do 9/4 te (90’)  

Vr 10/4 Goede vrijdag géén toetsen 

Ma 13/4 2e Paasdag géén toetsen 

Di 14/4  schk (120’) 

Wo 15/4 ges (90’)  

Do 16/4   

Vr 17/4 fatl (90’)  



 
 

 
 

 

Bijlage 2b: rooster SE4 VWO 
6 april t/m 17 april 2020 

 
Let op! 
-Er kunnen vier verschillende starttijden zijn!  
-Op de ELO wordt gepubliceerd wat je eigen starttijd is en in welk lokaal je zit.  
-Iedereen moet vooraf kijken in welk lokaal hij/zij moet zijn. Er zijn geen 
borden met de indeling. 
-Ga na binnenkomst direct naar je lokaal. We willen geen onnodige 
verplaatsingen in de school.  
- Kom maximaal 5 minuten van tevoren naar school. 
-We vragen jullie na afloop van het SE direct het gebouw en het schoolplein te 
verlaten. Na afloop van de toets verlaat je met maximaal 3 leerlingen tegelijk 
het lokaal om de paar minuten. 
- Jas en tas (en eventueel mobiel) neem je mee naar het lokaal, je mag niet 
naar je kluis 
-Neem je schoolpas mee. 

    8.45/9.00/9.15/9.30 uur  11.30/11.45/12.00/12.15 uur  
 vwo 6 vwo 6 

Ma 6/4 chtc (90’)  

Di 7/4  nat (120’) 

Wo 8/4 te (90’) gtc (120’) 

Do 9/4  ak (120’) 

Vr 10/4 Goede vrijdag géén toetsen 

Ma 13/4 2e Paasdag géén toetsen 

Di 14/4 sptl (90’)  

Wo 15/4  meo (120’) 

Do 16/4 biol (90’)  

Vr 17/4  wisD (120’) 


