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Beste eindexamenkandidaten, beste ouders/verzorgers   
 

Hierbij ontvangen jullie de informatie over de procedure en instructie voor registreren CE 
tijdvakken.  
  
Leerlingen zijn standaard ingeschreven voor alle eerste afnames in tijdvak 1. Als dit akkoord is 
hoeft er niets te gebeuren.  
 
Het kan door een vakdocent en/of mentor geadviseerd worden om examen in het 2e tijdvak te 
doen, om zo meer tijd voor de voorbereiding te hebben. Echter, we willen nogmaals wijzen op de 
risico's die hiermee gepaard gaan:  
-Bij onverhoopte absentie in het 2e tijdvak vanwege corona komt de leerling in het 3e tijdvak uit, 
waarvan de uitslag pas in de 1e week van de zomervakantie (en dus na de diploma-uitreiking) 
volgt. 
-Bij spreiding van examens over 2 tijdvakken kan de leerling in het 2e tijdvak ook al de 
herexamens doen voor de andere al afgelegde vakken; deze zouden ook in het 3e tijdvak mogen - 
met de uitslag dus in de 1e week van de zomervakantie.  
 
Als een leerling de deelname wil aanpassen naar het 2e tijdvak, kan hij dit zelf in de Magister-app 
(de meest recente versie) doen, tot en met 9 april. Na 9 april zijn aanpassingen tot uiterlijk 19 
april uitsluitend mogelijk door middel van een verzoek aan de Teamleider en 
Examensecretaris. De keuze van de leerling wordt ook weergegeven op de akkoordverklaring SE-
cijfers, die op 21 april ondertekend moet worden. Daarmee wordt de keuze bevestigd. Over de 
precieze procedure voor deze akkoordverklaring volgt later nog informatie.  
  
Mentoren zullen komende week met jullie hier het gesprek over voeren, als dat nog niet gebeurd 
is. 
(tijdvak 1 = 17 mei tot en met 1 juni; tijdvak 2 = 14 tot en met 25 juni; tijdvak 3 = 6 tot en met 9 
juli). 
  

Vriendelijke groet, mede namens de Examensecretaris,  
 
Ingeborg Nietzman-van Leeuwen 
Teamleider leerjaar 5 en 6 
Hyperion Lyceum 
Tel. 020-5797241 


