
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Bladel, 9 april 2020  
 
 
Onderwerp: vervolg schoolexamens vmbo 
 
 
 
Beste eindexamenkandidaat, 
 
 
Zoals beloofd informeren wij je weer over het vervolg van de schoolexamens vmbo.  
Deze week hebben verschillende leerlingen hun openstaande schoolexamens algemene 
vakken ingehaald. We hebben begrepen dat het met de meesten van jullie goed is gegaan: 
goede voorbereiding, goede focus en naar we hopen ook dito resultaten! Knap dat jullie je 
in deze nare en onvoorziene eindexamenperiode toch goed weten te herpakken. Ook 
volgende week is er nog een inhaal-moment algemene vakken voor enkele leerlingen. 
De afwerking van de eventuele achterstand in de beroepsgerichte vakken zal na de 
meivakantie plaatsvinden. Zo ook zal de afsluitende toetsweek na de meivakantie zijn. 
 
In deze brief een update over een aantal examenzaken. Lees deze brief dus goed en 
aandachtig. Laat hem ook aan je ouders lezen! 

 
 
Tijdpad schoolexamenperiode  

• 14 april – 17 april:  Laatste inhaaltoetsen algemene vakken  
• 20 april – 5 mei:  Meivakantie  
• Vanaf 6 mei:   Afwerken beroepsgerichte vakken leerjaar 4 – indien nodig. 

    Leerlingen die dit betreft ontvangen bericht van de vakdocent. 
• 11 mei – 15 mei:  SE-week en vervolg afwerken beroepsgericht leerjaar 4. 

    (zie bijgevoegd rooster – hierin staat ook wat je moet leren) 
• 18 mei – 20 mei:  Inhalen SE toetsen leerjaar 4 – indien nodig (bijv. bij ziekte). 

    Aanvraag herkansing SE3 – je ontvangt hiervoor die week een link 
    naar een online aanvraagformulier. 

• 25 mei – 29 mei:  Herkansingen SE3 (rooster volgt t.z.t.) 
• Donderdag 4 juni:  Eerste uitslag examen.  

 
 
 
 



 
   

 Wijzigingen in het PTA 
Voor een aantal vakken hebben we het PTA aangepast en ingedikt. Dit is goedgekeurd door 
de medezeggenschapsraad.  
Het betreft dubbelingen in de examenstof, die reeds in andere schoolexamens getoetst 
zijn. Het huidige ‘aangepaste’ PTA omvat alle verplichte schoolexamen onderdelen. 
Je kunt ervan op aan dat we tijdig bij je aan de bel trekken als er achterstand is op 
onderdelen in het PTA. We hebben dat prima in beeld. 
 
 
RIVM-maatregelen/afspraken 
Ook deze keer wijzen we je op de volgende afspraken. 

§ Het schoolexamen is een officieel examen. 
§ Wees ruim op tijd op school. I.v.m. de RIVM-maatregelen hebben we wat meer tijd 

nodig om allemaal op een veilige manier in de sportzaal te komen. 
§ Jassen, petjes, tassen en horloges of andere informatiedragers in je locker 

opbergen. Alleen die zaken die voor het examen meegenomen mogen worden, 
mogen de sportzaal in. 

§ Verzamel 10 minuten vóór aanvang in de aula vmbo. 
§ Neem altijd je rekenmachine en woordenboek mee naar het schoolexamen. 
§ Iedereen blijft altijd tot het eind in de sportzaal. 
§ Houd 1,5 meter afstand van elkaar; óók in de aula, buiten het schoolgebouw en bij 

de lockers. 
§ Afwezigheid door ziekte of andere omstandigheden tijdig melden per mail aan je 

teamleider. 
    

Onverkort blijft van kracht dat alle aanwezigen op school volledig klachtenvrij moeten zijn. 
Dat geldt voor collega’s, maar ook voor leerlingen. Geen enkele leerling moet uit angst om 
geen diploma te kunnen behalen, zich gedwongen voelen om bij klachten toch naar school 
te komen! In geval van ziekte wordt hier op een later moment een mouw aan gepast. 
 
Slaag-zakregeling en herkansingsregeling 
Inmiddels heeft het Ministerie de aangepaste slaag-zakregeling gepubliceerd. In grote 
lijnen is deze regeling identiek aan de ‘normale’ regels rondom slagen en zakken. 
Groot verschil is dat de regel ‘gemiddeld een 5,5 voor de CE-cijfers’ komt te vervallen. Zo 
is ook de herkansingsregeling uitgebreid. In plaats van één herkansing mogen twee vakken 
herkanst worden. Uitzondering geldt voor vmbo basis-kader; binnen deze leerweg zijn zelfs 
drie herkansingsmogelijkheden nl. twee voor een algemeen vormend vak en één voor het 
beroepsgerichte vak. De herkansingen worden resultaatsverbeteringstoetsen genoemd. 
De eerste uitslag is uiterlijk 4 juni bekend. Na 4 juni vinden de herkansingen plaats. Een 
heldere uiteenzetting van de landelijke slaag-zakregeling volgt zo spoedig mogelijk; 
evenals informatie over de resultaatsverbeteringstoetsen e.d. 
 
Verwar bovenstaande herkansingen niet met de herkansing aan het eind van de 
schoolexamenperiode 3. Daar heb je ook nog een herkansingsmogelijkheid voor onderdelen 
uit de derde schoolexamenperiode (SE3). 
 

  



 
   

Gala en diploma-uitreiking 
Zoals het er zich naar uit laat zien, zullen ook de komende maanden de RIVM-maatregelen 
van kracht blijven. Dat heeft ons doen besluiten om in ieder geval het eindexamen gala te 
cancelen. We vinden het heel treurig dat we deze beslissing hebben moeten nemen. Wij 
zijn zoekende naar een manier waarop wij toch op enig moment op een feestelijke manier 
deze nare eindexamenperiode samen met jullie kunnen vieren. 
Ook is het ongewis of we de diploma-uitreiking op de ons vertrouwde manier kunnen 
organiseren. Achter de schermen zijn we aan het nadenken over verschillende scenario’s.  
 
Tot slot 
Uiteraard hopen we dat we je met deze organisatie helpen om het eindexamenjaar goed en 
veilig af te sluiten. We willen iedereen voldoende kansen bieden om succesvol de 
eindexamens af te ronden. Gebruik de komende weken goed om je voor te bereiden. Plan 
zorgvuldig, richt je op jezelf en probeer nog even goed te focussen op het schoolse leven. 
Natuurlijk blijft het ook belangrijk om tijd te vinden om te ontspannen en even 
ongedwongen en hopelijk zorgeloos in het ‘nu’ te staan. 
 
We realiseren ons dat er heel veel informatie op je afkomt. Bij twijfel altijd vragen 
stellen. Dat kan aan je mentor, maar ook bij je teamleider. Dat is niet erg, gewoon doen! 
Liever teveel, dan te weinig vragen. 
 
Houd moed, geef niet op en ga ervoor! 
 
 
Heel, héél veel succes wensen wij je toe. 
 
 
 
 
Een hartelijke groet, 
namens de teamleiders en alle docenten, 
 
 
 
Ronald de Greef, 
Directeur vmbo-praktijkonderwijs 
 
 
 
 
Bijlage: rooster se-week 


