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Beste leerlingen van leerjaar 6, beste ouders/verzorgers, 
 
Met deze brief informeren wij jullie over de 1e SE-week die gepland staat van 18 tot en 
met 26 november.  
Voor de SE-week gelden zoals altijd de regels en afspraken uit het examenreglement. Lees 
dit reglement goed door, zodat je weet wat het betekent om op tijd te zijn, wat je mee 
mag nemen of juist niet in het lokaal en wat je moet doen als je ziek bent tijdens de SE-
week.  

Alle informatie en regels rondom de SE-week, inclusief het toetsrooster, staan op 
onze site. 

De volgende regels zijn het belangrijkst (maar dus niet volledig): 
• Wees op tijd = 15 minuten voor aanvang van de toets aanwezig bij het lokaal.  

5 minuten voor aanvang gaat het lokaal dicht en mag je niet meer naar binnen 
(pas 15 minuten na aanvang toets gaat lokaal weer open). 

• Je blijft minstens de helft van de toetstijd in het lokaal. Het laatste kwartier mag je 
niet weg. 

• Nummer je werk per blad dat je inlevert: 1/6, 2/6, 3/6… 
• Ziek tijdens de SE-week? Ouders melden voor 8.00 uur in de ochtend per mail af 

bij de teamleider (a.bosscher@hyperionlyceum.vova.nl). Hierna moet de leerling 
een herkansing inzetten om het gemiste SE in te halen. Overigens geldt deze regel 
voor alle PTA-onderdelen gedurende het hele schooljaar en dus niet alleen voor 
de onderdelen die tijdens de SE-week worden getoetst. 

 
Belangrijk om te weten: vanwege de bijzondere omstandigheden waaronder de 
leerlingen al bijna twee jaar lang onderwijs volgen, hebben we besloten een extra 
herkansing na de eerste SE-week aan te bieden. Iedere leerling heeft hierdoor recht op in 
totaal twee herkansingen na SE-week 1. Alle herkansingen zijn gepland op 23 december.  
Omdat we de leerlingen die een herkansing willen inzetten ook nog extra willen 
ondersteunen, zijn we aan het onderzoeken of we op zaterdag 11, zondag 12 of zondag 
19 december een SE-training kunnen organiseren. Zet deze data dus alvast met potlood in 
de agenda. 

mailto:info@hyperionlyceum.vova.nl
https://www.hyperionlyceum.nl/onderwijs/toetsen-examens/
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Let op, voor leerjaar 6 geldt dat leerlingen volgens het examenreglement twee 
herkansingen mogen inzetten na periode 2. Omdat we nu een extra kans bieden na SE-
week 1, betekent dit dat de herkansingen na SE-week 2 alleen mogen worden ingezet 
voor de SE’s die gemaakt zijn in periode 2. 
 
Mede namens het mentorenteam 6 en de examensecretarissen, wens ik jullie veel succes 
straks in de toetsweek! 
 
Annette Bosscher 
teamleider leerjaar 5 en 6 
Hyperion Lyceum 
a.bosscher@hyperionlyceum.vova.nl 
 


