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Beste leerlingen/ouders klas 4,  
  
Vrijdag 9 oktober is de CKV-dag. Dit is naast een hele mooi, interessante dag de eerste 
keer dat de leerlingen een SE-onderdeel gaan doen. Omdat dit een officieel onderdeel is 
van het eindexamen gelden hiervoor het examenreglement en het programma van 
toetsing en afsluiting (PTA).  
  
In het PTA staat ook beschreven wanneer je je recht op een herkansing kwijt bent. De 
verwachting is dat corona dit schooljaar voor absenties zal zorgen. We willen daar 
rekening mee houden, en tevens willen we ervoor zorgen dat leerlingen die milde 
klachten hebben niet alsnog naar school komen omdat ze anders hun herkansing kwijt 
zijn. De herkansingsregeling zoals beschreven in het examenreglement wordt daarom op 
de volgende wijze aangepast:  
  
Leerlingen die vanwege corona-gerelateerde klachten (preventief) thuisblijven en 
hierdoor een SE- of PTA-onderdeel missen, verliezen niet hun recht op herkansing, mits zij 
een bewijs kunnen overleggen dat ze een test hebben laten afnemen. Het resultaat van 
deze test speelt verder geen rol.  Er zal centraal een inhaalmoment geregeld worden in de 
3e week na de reguliere SE week, in de verwachting dat leerlingen dan hun gemiste 
toets(en) kunnen inhalen.  
  
Welke stappen dienen hiervoor te worden gezet:  
1) Ouders melden telefonisch een leerling ziek bij de desbetreffende teamleider, ook als 
ze preventief thuisblijven met milde klachten.  
2) Zodra de leerling getest is mailt hij/ zij een bewijs van de test naar de administratie. Dit 
moet binnen 7 dagen.  
3) De administratie registreert dit en mailt een ontvangstbevestiging.  
4) De Examensecretaris bepaalt op basis hiervan samen met de teamleider welke leerling 
een herkansing kwijt is en welke de herkansing behouden. Alle leerlingen die een 
onderdeel gemist hebben moeten dit op een later tijdstip inhalen.  
  

We hopen jullie zo voldoende te hebben geïnformeerd.  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.hyperionlyceum.nl%2Fdoc%2F2020-2021%2FPTA-leerjaar-4-2020-2021-20200930.def.pdf&data=02%7C01%7Ca.wesselink%40hyperionlyceum.vova.nl%7Cf83161a6fba84c86dc9608d869f75f6e%7Cc908cc46554c4131865345522e68e291%7C0%7C0%7C637375859516611718&sdata=9wJ5iz64SufsQeskQKcFmZUv2Z%2BuHIL11tFGi%2BwCxzA%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.hyperionlyceum.nl%2Fdoc%2F2020-2021%2FPTA-leerjaar-4-2020-2021-20200930.def.pdf&data=02%7C01%7Ca.wesselink%40hyperionlyceum.vova.nl%7Cf83161a6fba84c86dc9608d869f75f6e%7Cc908cc46554c4131865345522e68e291%7C0%7C0%7C637375859516621675&sdata=HfXk28b%2FcHy3PEtdTchmlTyW0Q%2BGe9JyBBoG5j44bqw%3D&reserved=0
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Met vriendelijke groet,  

Hans Schoonheim 

Teamleider leerjaar 3 en 4  
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