
Lessen, herkansingen,  maart/april 2021 Leerjaar 6 
 
Maandag 15 tot en met maandag 29 maart  
Verplichte lessen volgens aangepaste rooster, 4 dagdelen naar school, daarnaast online 
onderwijs volgen, op donderdag geen les  
 
Woensdag 24 maart 17-18.30 uur 
Voorlichtingsavond CE online gelegenheid tot vragen stellen 
 
Dinsdag 30 en woensdag 31 maart 
Herkansingen 
 
Donderdag 1 april tot en met maandag 5 april 
Geen lessen, Paasweekend  
 
Dinsdag 6 tot en met vrijdag 16 april  
Verplichte of keuzelessen 
 
Maandag 19 tot en met vrijdag 23 april 
Trainingen/proefexamens/workshops 
 
Woensdag 21 april 
Ondertekenen akkoordverklaring SE cijfers  
 
Vrijdag 23 april (uiterlijk) 
Uiterste datum voor leerling om op te geven of examens in 2e tijdvak afgelegd worden 
 
Zaterdag 24 tot en met zondag 7 mei 
Meivakantie 
 
Maandag 10 tot en met woensdag 12 mei 
Geen lessen, voorbereiden CE 
 
Donderdag 13 tot en met zondag 16 mei 
Hemelvaartweekend 
 
Maandag 17 mei  
Start CE 
 
 
Centraal Examen 2022 mei/juni/juli 
 
Tijdvakken 
De centrale examens voor de algemeen vormende vakken kunnen dit schooljaar bij alle 
leerlingen gespreid over twee tijdvakken worden afgenomen. Daartoe wordt het tweede 
tijdvak uitgebreid tot een volwaardig tijdvak, zodat het centraal examen in alle vakken kan 
worden afgenomen.  



Daarnaast krijgen leerlingen de mogelijkheid om een extra herkansing te doen. Om dit 
mogelijk te maken is – naast een volwaardig tweede tijdvak – een extra derde tijdvak op de 
school in het leven geroepen. Dit derde tijdvak kan ook gebruikt worden voor de afronding 
van het examen door leerlingen die onverhoopt – bijvoorbeeld door ziekte – in het tweede 
tijdvak het examen niet hebben kunnen afronden. Dit tijdvak zal direct voor de start van de 
zomervakantie plaatsvinden. 
 
Alle centrale examens kunnen afgenomen worden in het eerste of in het tweede tijdvak.  
-De wens van de examenkandidaat is richtinggevend. Als een leerling voor één of meer 
vakken in het tweede tijdvak voor het eerst wil opgaan voor het centraal examen, dan meldt 
de leerling dat uiterlijk op 23 april bij de school. De school honoreert de keuze van de 
leerling. Als een leerling zich later dan 23 april meldt, besluit de school in welk tijdvak de 
leerling centraal examen aflegt.  
- De leerling kiest óf en in welk tijdvak hij deel wil nemen aan een eventuele herkansing. 
Hierbij is het uitgangspunt dat leerlingen die het volledig centraal examen afleggen in het 
eerste tijdvak eventueel herkansen in het tweede tijdvak. 
 
Wegstreepregeling 
De wegstreepregeling geldt voor alle eindexamenleerlingen die in 2021 opgaan voor een 
diploma en waarvoor in het schooljaar 2020/2021 een uitslag wordt bepaald. De regeling 
houdt in dat eindexamenleerlingen die anders gezakt zouden zijn in 2021 het eindresultaat 
van één vak (niet zijnde een kernvak) mogen wegstrepen als zij daarmee kunnen slagen voor 
het diploma. LET OP: er moet gewoon in alle vakken examen worden gemaakt, en alle cijfers 
komen op het diploma te staan.  

CE 1ste tijdvak     

Wiskunde A, B, C wk 20 t/m 22 17/05/2021 

Geschiedenis en Frans wk 20 t/m 22 18/05/2021 

Latijn en Biologie wk 20 t/m 22 19/05/2021 

Filosofie en Engels wk 20 t/m 22 20/05/2021 

Nederlands wk 20 t/m 22 21/05/2021 

Grieks en Economie wk 20 t/m 22 25/05/2021 

Muziek en Scheikunde wk 20 t/m 22 26/05/2021 

Tekenen wk 20 t/m 22 27/05/2021 

Aardrijkskunde en Natuurkunde wk 20 t/m 22 28/05/2021 

Spaans  wk 20 t/m 22 01/06/2021 

      

Uitslag CE 1e tijdvak wk 24 10/06/2021 

      

CE 2e tijdvak  wk 25 14/06/2021 t/m 25/06/2021 

Muziek en Nederlands wk 20 t/m 22 14/06/2021 

Geschiedenis en Scheikunde wk 20 t/m 22 15/06/2021 

Latijn en Biologie wk 20 t/m 22 16/06/2021 

Filosofie en Engels wk 20 t/m 22 17/06/2021 

Wiskunde A, B, C wk 20 t/m 22 18/06/2021 

Economie wk 20 t/m 22 21/06/2021 

Aardrijkskunde en Natuurkunde wk 20 t/m 22 22/06/2021 



 

 

 wk 20 t/m 22 23/06/2021 

Tekenen en Spaans wk 20 t/m 22 24/06/2021 

Grieks en Frans wk 20 t/m 22 25/06/2021 

      

Uitslag CE 2e tijdvak wk 26 02/07/2021 

      

Diploma-uitreiking  wk 27 06/07/21 (onder voorbehoud) 

      

CE 3e tijdvak  wk 27 06/07/2021 t/m 09/07/2021 

Nederlands, Latijn en Scheikunde, Natuurkunde, Geschiedenis wk 27 06/07/2021 

Grieks, Wiskunde B en Biologie, Wiskunde A, C wk 27 07/07/2021 

Muziek en Engels, Frans, Aardrijkskunde, Filosofie wk 27 08/07/2021 

Spaans en Tekenen (aangewezen vak) wk 27 09/07/2021 

      

Uitslag CE 3e tijdvak wk 28 15/07/2021 


