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Beste geslaagden, nog-niet geslaagden, beste ouders/verzorgers,
Gisteren was de uitslag van tijdvak I van het CE, en hebben we al 73 leerlingen mogen feliciteren
met het slagen voor hun eindexamen VWO! Dat is een heel mooi resultaat, en dat er daarvan al 8
cum laude zijn geslaagd is ook het vermelden waard.
Aanstaande maandag 14 juni gaan we meteen door met tijdvak II. In de bijlage vinden jullie het
schema van de vakken. Veel leerlingen gaan de resterende vakken maken die ze nog niet gedaan
hebben, ook worden er al veel herexamens afgelegd waarvoor leerlingen zich nog deze ochtend
konden opgeven. Daarnaast zijn er gelukkig ook veel leerlingen die gaan herprofileren, dat wil
zeggen dat ze al geslaagd zijn maar hun cijfers willen verbeteren, bijvoorbeeld om alsnog cum
laude te slagen. We zijn daar heel blij mee!
Maak goed gebruik van de extra tijd die jullie hebben; spreek af met je vakdocent om nog stof of
oefenexamens door te nemen.
Voor de herkansingen geldt dat we alle leerlingen die zich hebben opgegeven verwachten. Zij
kunnen zich dus ook niet op het laatste moment afmelden, de aanmelding is niet vrijblijvend want
er zit veel werk in de organisatie hiervan.
Ook voor dit tijdvak gelden dezelfde regels en afspraken, zoals vermeld in jullie examenboekje.
Dus: wees ook dit keer ruim op tijd aanwezig, tenminste een kwartier van tevoren; voor Wiskunde
een half uur eerder voor controle van de rekenmachines.
Vrijdag 25 juni is het diner-dansant voor alle eindexamenkandidaten op school, vanaf 17.30 tot
21.30 uur. Voor de goede orde: leerlingen uit andere jaren of van buiten school zijn niet welkom;
verder is dit geheel alcoholvrij. Bij binnenkomst vindt tassencontrole plaats, en we gaan er ook
vanuit dat de leerlingen van tevoren een Corona zelftest hebben gedaan.
Vrijdag 2 juli is de uitslagdag van tijdvak II. We hopen dan ook weer veel leerlingen te mogen
feliciteren! Tussen 12 en 13 uur zullen de leerlingen gebeld worden door hun mentor. Zorg dat
je ook dan bereikbaar bent op de bij ons bekende telefoonnummers. Bij geen gehoor bellen we de
ouders. Om 15 uur worden de dan nog niet geslaagde leerlingen verwacht op school voor overleg
en aanmelden herexamens. Om 16 uur verwachten we de geslaagde leerlingen. Zij kunnen zich
dan ook aanmelden voor de herprofilering (het verbeteren van een cijfer). Tijdvak III loopt van
dinsdag 6 tot en met vrijdag 9 juli. De uitslag van deze examens volgt op donderdag 15 juli.
Maandag 5 juli vindt de diploma-uitreiking plaats, zoals het er nu naar uitziet in 3 shifts vanaf
‘smiddags 14 uur. Mochten de beperkende corona maatregelen versoepeld worden waardoor
meer mensen bij elkaar mogen zijn, dan kan het schema nog worden aangepast. We hopen jullie
daar in de week van 26 juni definitief over te kunnen berichten.
We wensen jullie allemaal wederom veel succes!
Namens alle examinatoren,
Ingeborg Nietzman, teamleider leerjaar 5 en 6
Fleur van Uffelen, Examensecretaris
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