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Beste leerlingen van leerjaar 6, beste ouders/verzorgers, 
 
De herfstvakantie staat voor de deur, hoog tijd om jullie te informeren over de aanloop 
naar en afspraken over de 1e SE week die gepland staat voor jullie van 12 tot en met 20 
november. Het rooster daarvan is al te zien op onze website.  
Zoals jullie weten is dit de een na laatste toetsweek van jullie examenjaar. Jullie zijn al 
begonnen met een extra herkansing begin dit jaar, gelukkig hebben jullie daar massaal 
gebruik van gemaakt.  
Het kan natuurlijk zijn dat je wat achterstand hebt opgelopen in de corona weken voor de 
zomer. Als je meent dat dit nu nog het geval is, bespreek dit dan vooral met je vakdocent 
en maak samen een plan hoe je hier met extra huiswerk wat aan zou kunnen doen.  
Het is nu van groot belang dat jullie de komende toetsweek zo goed mogelijk gaan scoren 
voor je eindgemiddelde van je SE’s straks. Om jullie hierbij te ondersteunen, zal in de 
week voorafgaand aan de SE week een keuzerooster voor jullie gelden: hierin kun je juist 
extra les volgen in de vakken waarvoor je dat het meest nodig hebt. Maak je keuze dus 
zorgvuldig. In de week na de vakantie zal dit in de mentorles nader toegelicht worden en 
kun je je opgeven. Jullie worden elke dag ergens verwacht. Nadere informatie hierover 
volgt nog.  
Voor de SE week gelden zoals altijd de regels en afspraken uit het examenreglement. Lees 
dit goed door! zodat je weet wat het betekent om op tijd te zijn, wat je mee mag of juist 
niet in het lokaal, en wat te doen mocht je onverhoopt ziek zijn. Ook deze vind je op onze 
site.  
Een complicerende factor voor ons allemaal is het Corona virus. 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 zouden 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 
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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 
(administratie@hyperionlyceum.vova.nl) . 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 wie een 
herkansing kwijt is en wie de herkansing behoudt. Alle leerlingen die een onderdeel 
gemist hebben moeten dit op een later tijdstip inhalen. 
 
Tot slot nog enkele huishoudelijke mededelingen: 
Zorg: Fokko Hooijer, Ondersteuningcoördinator vanuit het Zorgteam voor Leerjaar 5 en 6, 
zal na de herfstvakantie zijn taken overdragen aan Bien Muller. We bedanken Fokko 
hartelijk voor zijn grote inzet, en wensen Bien alvast veel succes.  
Schoolfoto: Op dinsdag 10 november komt de schoolfotograaf; nader bericht volgt nog op 
welk moment alle leerlingen uit Leerjaar 6 verwacht worden voor de groepsfoto.  
LOB: Gebruik de herfstvakantie ook om je te oriënteren op de vervolgstappen straks na je 
eindexamen. Ook al wordt studievoorlichting nu anders dan gebruikelijk georganiseerd 
vanwege de corona beperkingen, er is van alles te ontdekken op websites en in live 
sessies, en toch ook wel hier en daar op locatie, om je te laten inspireren en een beeld te 
vormen van mogelijke studies.  
Examensecretariaat: Na het vertrek van Michiel Boele van Hensbroek hebben we Ilan 
Joosten bereid gevonden om Fleur van Uffelen te ondersteunen in het 
examensecretariaat. 
Eindexamen: Om alvast de blik vooruit te werpen in dit korte en spannende jaar, alles wat 
je wilt weten over “hoe, wat en wanneer “ omtrent het Centraal Eindexamen? Kijk dan 
vanaf 1 november op de website https://www.mijneindexamen.nl/.  
 

Mede namens het mentorenteam 6 en de Examensecretarissen, wens ik jullie een heel 
fijne vakantie, blijf gezond en veel succes straks in jullie een na laatste toetsweek! 
 
Ingeborg Nietzman 
Teamleider Leerjaar 5 en 6 
Hyperion Lyceum 
i.nietzman@hyperionlyceum.vova.nl 
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