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Geachte ouders/verzorgers, 
 
Langs deze weg wil ik u informeren over de examens die er aankomen. De minister heeft besloten dat 
alle centrale examens gewoon doorgaan en afgenomen worden op alle scholen in Nederland.  
Er zijn wel een aantal maatregelen genomen om er voor te zorgen dat leerlingen een eerlijke kans 
krijgen om een diploma te behalen. Hieronder zullen we deze maatregelen met u doornemen. 
 
Nieuw: 
 

• Voor het beroepsgerichte vak is er geen Centraal Eindexamen (CSPE) Dit vak is afgesloten 
met de schoolexamens. Het cijfer van het schoolexamen is dus het eindcijfer. 

• In alle overige vakken doen de leerlingen het Centraal Eindexamen (CE). 
• Van alle geëxamineerde vakken, behalve voor het vak Nederlands, mag de leerling een 

eindcijfer laten vervallen, dit telt dan niet mee voor de slaag-/zakregeling. Het resultaat komt 
wel op de cijferlijst te staan. 

• De Basis- en Kaderleerlingen doen digitale examens, het tijdvak voor hiervoor hebben we 
groter kunnen maken. Hierdoor is er minder druk in een kort tijdbestek en is er meer ruimte om 
je voor te bereiden op een examen. 

• Alle eindexamenleerlingen krijgen een extra herkansing voor het centraal examen. Zij kunnen 2 
vakken herkansen in plaats van 1. 

• Het gemiddelde resultaat van het CE moet minimaal een 5,5 zijn (inclusief het beroepsgerichte 
vak). 

 
Bestaand dus nu ook nog geldend: 
 

• Maximaal 2 tekortpunten (2x een 5 of 1x een 4). 
• Nederlands mag niet lager dan een 5 zijn op de eindlijst. 
• Beroepsgerichte vak telt ook mee, evenals het combinatiecijfer van de keuzedelen. 

 
 
Belangrijke data 
 

• Uiterste datum voor de cijfers van de schoolexamens is 6 april. 
• Vanaf 7 april examentraining op school. 
• Op zaterdag 17 april is er examentraining door Lyceo op school voor de vakken 

Economie, Wiskunde, Biologie, Nask en Duits. Informatie volgt hierover nog in een aparte brief. 
• Op maandag 10 mei, dinsdag 11 mei en woensdag 12 mei is er op school nog extra 

facultatieve examentraining. 
• Op woensdag 24 maart is er een extra (online) ouderavond waarop ouders vragen kunnen 

stellen over de examens. 

Aan de ouder(s) / verzorger(s) en   
leerlingen van leerjaar 4 basis en kader 
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Examendata 
 
Kader- en Basisberoepsgerichte examens 

• 1e tijdvak 17 mei t/m 4 juni 
• Uitslag 1e tijdvak 16 juni 
• 2e tijdvak 21 juni t/m 25 juni 
• Uitslag 2e tijdvak 2 juli 
• 3e tijdvak in augustus (staatsexamen) 

 
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u deze stellen aan de mentor of op de ouderavond van 24 maart. 
De teamleider en examensecretaris zullen de klassen langs gaan om alles uit te leggen aan de 
leerlingen. 
 
 
Hopende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Mevr. L. Roek 
Dhr. R. de Mortier 
 
 


