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Beste eindexamenkandidaten, beste ouders/verzorgers van leerjaar 6,  
 
Na een lange periode van onzekerheid is een week geleden eindelijk duidelijk geworden dat het 
Centraal Examen doorgaat, en op welke manier. We begrijpen dat dit besluit door jullie misschien 
met gemengde gevoelens is ontvangen. Hoe dan ook kunnen we nu samen met jullie aan de slag 
om deze laatste maanden van jullie schooljaar zo goed mogelijk te organiseren, zodat jullie 
allemaal hopelijk straks je felbegeerde VWO-diploma gaan behalen!  
Uitgangspunt van de verlengde tijdvakken is om de leerlingen tegemoet te komen in mogelijk 
opgelopen achterstand en meer voorbereidingstijd te bieden voor het CE. Daarnaast wordt op 
deze manier rekening gehouden met mogelijke absentie in verband met corona, die nu beter 
opgevangen kan worden.  
In deze brief zetten we op een rijtje hoe de komende maanden er in grote lijnen uit gaan zien. 
Details volgen dan later in maart. Deze zijn ook te vinden op www.examenblad.nl . Nuttige 
informatie is tevens te vinden op www.mijneindexamen.nl. Noteer ook de volgende datum: 
Voorlichtingsavond CE voor leerlingen en ouders woensdag 24 maart.  
 
Laatste fysieke lessen voor de SE-week 1 en 2 maart: Jullie worden voor deze beide dagen 
gewoon op school verwacht volgens je verkorte lesrooster.  
 
SE-week donderdag 4 tot en met vrijdag 12 maart: dit rooster is te vinden op onze site en in je 
Magister 
 
Lessen na de SE-week 15 tot en met 29 maart: elk vak zal tenminste 1 keer per week fysiek 
aangeboden worden met een blokuur, om teruggave van de SE’s te bespreken en jullie voor te 
bereiden op de herkansingen. Jullie worden elke dag op school verwacht.  
 
Herkansingen 30 en 31 maart: hiervoor mag je in Magister 
-1 herkansing opgeven uit SE week II en  
-1 van het hele jaar (dus OF SE-week I OF SE-week II).  
 
Lessen, workshops en examentrainingen 1 tot en met 23 april: in overleg met de examinatoren 
zullen er verplichte of keuzelessen aangeboden worden; daarnaast zullen er ook workshops of 
speciale proefexamens georganiseerd worden (ook bijv. over omgaan met stress). Jullie worden in 
deze periode in principe elke dag op school verwacht.  
 

http://www.examenblad.nl/
http://www.mijneindexamen.nl/
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Examentrainingen/bijlessen in de Meivakantie 24 april tot en met 9 mei: naast de gebruikelijke 
examentrainingen door Lyceo zullen er waarschijnlijk ook andere examentrainingen in 
Amsterdam aangeboden gaan worden, en wellicht ook door onszelf op school. Dit wordt 
geïnventariseerd met de examinatoren na de vakantie, nadere info volgt in maart.  
 
CE tijdvakken 1, 2 en 3: 
tijdvak 1 - 17 mei tot en met 1 juni 1, uitslagdag 10 juni 
tijdvak 2 – 14 juni tot en met 25 juni, uitslagdag 2 juli  
diploma uitreiking 6 juli (onder voorbehoud) 
tijdvak 3, uitsluitend herkansingstijdvak  – 6 juli tot en met 9 juli, uitslagdag 15 juli  
 
Belangrijkste aanpassingen: 
-Jullie hebben twee in plaats van een herkansingsmogelijkheid.  
-Jullie mogen van een vak (maar geen kernvak) het eindcijfer niet meetellen als je op die manier 
toch kunt slagen.  
-Jullie mogen zelf bepalen wanneer je welk examen af wilt leggen, na overleg met de vakdocent. 
Dit geven jullie aan voor de Meivakantie. LET OP: indien je je opgeeft voor examens in het 2e 
tijdvak en je bent dan onverhoopt door corona verhinderd, dan loop je het risico dat je niet in alle 
vakken examen kunt afleggen voor de zomer.  
 
Voor nu wensen we jullie allemaal een fijne voorjaarsvakantie en veel succes bij de laatste SE-
week! 
 
Hartelijke groet, mede namens mentorenteam 6 en het examensecretariaat, 
 
Ingeborg Nietzman 
Teamleider Leerjaar 5 en 6 
 

 


