Aan ouders/verzorgers en leerlingen
van de eindexamenklassen

IJmuiden, 18 december 2020

Betreft: centraal examen 2021

Beste ouders/verzorgers, beste leerling,
Woensdag 16 december heeft minister Slob bekend gemaakt hoe de centrale examens er uitzien dit
schooljaar. Wij hebben kennisgenomen van het besluit van de minister om het centraal examen in de
avo-vakken door te laten gaan. De minister had in een eerder stadium al besloten om het CSPE van
de beroepsgerichte praktijkvakken op het vmbo te vervangen door een schoolexamen.
De minister geeft aan dat hij in het belang van leerlingen heeft besloten om het centraal examen door
te laten gaan. Om daarbij rekening te houden met de huidige bijzondere omstandigheden is een
aantal aanvullende maatregelen genomen. De maatregelen die hij daarbij neemt moeten voor
examenleerlingen leiden tot meer tijd en flexibiliteit. De minister wil daarmee tegemoetkomen aan de
zorgen die er leven over de haalbaarheid van een regulier centraal examen.
Centraal examen
Er is besloten dat de examenleerlingen het centrale examen mogen spreiden. Waar normaal de
examens in het eerste tijdvak plaatsvinden en de herkansing in het tweede tijdvak, heeft de minister
gekozen voor een grotere spreiding. Het schoolexamen moet nog steeds afgerond zijn voor aanvang
van het eerste tijdvak, maar er is dit schooljaar gekozen voor drie tijdvakken. De leerling kan kiezen
om één of meerdere vakken te verplaatsen van het eerste naar het tweede tijdvak. Als de leerling
hiervoor kiest is er de mogelijkheid tot herkansen in het derde tijdvak. Door het aanbieden van een
spreidingsmogelijkheid kan een leerling die ziek is of in quarantaine zit tijdens het eerste tijdvak, toch
het volledige examen afleggen. Daarnaast ontstaat er door de mogelijkheid van het spreiden van
examens over twee tijdvakken voor een leerling meer voorbereidingstijd bij vakken waar dat nodig is.
Tijdvakken centraal examen
Tijdvak

Afnamedagen

uitslag

17 mei t/m 1 juni 2021

10 juni 2021

2: eerste afname en herkansing 1 tijdvak

14 juni t/m 25 juni 2021

2 juli 2021

3: herkansingen 2 tijdvak

6 juli t/m 9 juli 2021

15 juli 2021*

1: eerste afname examens
e

e

*deze datum valt in onze vakantieregio (Noord) in de eerste week van de zomervakantie
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Naast de bovengenoemde mogelijkheid tot spreiden van het centraal examen krijgen leerlingen een
extra herkansingsmogelijkheid. Dit betekent dat het centraal examen van twee vakken kan worden
herkanst.
Wij zullen als schoolleiding de komende periode de tijd nemen om zorgvuldig te kijken naar de
consequenties die dit besluit heeft voor onze examenleerlingen. De verwachting is dat na de
kerstvakantie aanvullende informatie over de exacte regelgeving bekend wordt gemaakt. In januari
ontvangt u van ons bericht over de verdere uitwerking hiervan.
Naleven RIVM-regels
Zoals ik in mijn brief van 15 december heb aangegeven laat het dashboard Coronavirus van de regio
Kennemerland zien dat er sprake is van een sterke toename van het aantal besmettingen. Het is niet
realistisch om te verwachten dat na de kerstvakantie er geen besmettingen meer zullen zijn.
Gelet op de uitzonderingspositie voor eindexamenleerlingen op de harde lockdown zullen er vanaf 5
januari nog ruim 275 eindexamenleerlingen onze schoolgebouwen bezoeken. Wij verzoeken dan ook
iedereen die klachten heeft niet naar school te komen. Ook als er iemand binnen het gezin getest
wordt of in afwachting is van een test of testuitslag, wil ik graag dat uw zoon/dochter thuisblijft en
online de lessen volgt. Is de testuitslag negatief dan verwelkomen wij uw zoon/dochter uiteraard weer
graag weer op school.
Ik wens iedereen heel veel sterkte en gezondheid toe in de aankomende tijd, goede feestdagen en
alle goeds en gezondheid in 2021. Wij blijven ook het komende jaar ons best doen om voor onze
leerlingen goed onderwijs te verzorgen.

Met vriendelijke groet,

M.J. Boelsma
rector
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