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Belangrijke data examenleerlingen Basis/Kader - Examen 2021 

Datum 
Voor wie 
(leerweg) 

Gebeurtenis 

wo 21 april B, K, TGL Vaststellen SE-cijfers van de AVO-vakken door de examinatoren  

do 22 april B, K, TGL 
Laatste lesdag. Tijdens mentoruur SE- kaart met examenrooster en 
examenregels ophalen en tekenen. 

vr 23 april  
tot 10.00 uur 

 
Tot aan dit moment bestaat de mogelijkheid bezwaar aan te tekenen tegen het 
SE-cijfer van een vak. Dit moet schriftelijk met argumenten en ondertekend 
ingediend worden door ouders/ verzorgers (zie ook PTA en examenreglement). 

vr  23 april B, K, TGL 
Afhandeling van eventueel ingebrachte bezwaren vindt plaats door directeur en 
examencommissie 

24 april t/m 9 mei B, K, TGL TULPVAKANTIE 

ma 10 t/m wo 12 
mei 

B,K, TGL 
Examentraining volgens rooster. Je kunt ook extra begeleiding afspreken met je 
docent. 

13 en 14 mei B, K, TGL Vrij i.v.m. Hemelvaart 

ma 17 t/m vr 21 
mei 

B 

Periode één digitale examens  
Ma 17 mei:  Nederlands 
Di 18 mei:    Biologie/ Economie/ Nask1 
Do 20 mei:   Wiskunde/Maatschappijkunde 
Vr 21 mei:    Engels 

ma 17 t/m vr 21 
mei 

K Eindtoets BGV (beroepsgericht vak) 

ma 24 mei B, K, TGL Vrij (Tweede Pinksterdag) 

di 25 t/m vr 28 mei B Eindtoets BGV (beroepsgericht vak) 

di 25 mei t/m vr 4 
juni 

K 

Periode één digitale examens  
Di 25 mei:    Nederlands 
Wo 26 mei:  Nederlands en Wiskunde (voor leerlingen die op di 25 mei 
                       Nederlands deden) 
Do 27 mei:    Wiskunde 
Vr 28 mei:     Economie 
Ma 31 mei:   Biologie 
Di 1 juni:       Duits en Maatschappijkunde (voor leerlingen zonder Duits) 
Wo 2 juni:    Maatschappijkunde en nask1 (voor leerlingen zonder 
                       Maatschappijkunde) 
Do 3 juni:      Nask1 en Engels (leerlingen met Nask1 doen Engels op 4 juni) 
Vr 4 juni:       Engels 

wo 16 juni B, K 
Bekendmaking normering examens en vaststellen eind (SE)-cijfers BGV 
Dit geldt alleen voor leerlingen die in de eerste periode alle examens hebben 
afgelegd.  

wo 16 juni  
13.00 - 15.00 

B, K 
Mentoren leerjaar 4 bellen alleen de leerlingen uit basis en kader die een 
volledig examen hebben afgelegd met de uitslag 

wo 16 juni   
16.00 uur 

B, K De geslaagde leerlingen halen hun voorlopige cijferlijst op 

do 17 juni B, K 
Vanaf 8.00 uur gesprekken met gezakte leerlingen (en ouders) en examen-
commissie over mogelijkheden tot herkansing 

vr 18 juni  
vóór 10.00  

B, K 
Aangeven bij de administratie van welke herkansingsmogelijkheid een leerling 
gebruik wil maken 

vr 18  juni  B, K 
Examentraining voor leerlingen die een herkansing doen op afspraak met de 
docent van het vak 
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ma 21 t/m vr 25 
juni 

B, K 

Periode twee digitale examens 
Voor leerlingen die in de eerste periode het volledig examen hebben afgelegd is 
dit de periode van herkansingen of herprofilering (verbeteren examenvak). 
Leerlingen die in periode één nog niet het volledig examen hebben afgelegd is 
deze periode bedoeld om het examen af te ronden.  
 

Ma 21 juni:   Nederlands 
Di 22 juni:     Wiskunde en Maatschappijkunde 
Wo 23 juni:   Duits 
Do 24 juni:    Economie en Biologie en Nask1 
Vr 25 juni:     Engels 

vr 2 juli B, K, TGL 

Bekendmaking normering tweede tijdvak TGL en uitslag periode twee digitale 
examens (B, K)  
Leerlingen die in tijdvak één/ periode één alle examens hebben afgelegd krijgen 
de uitslag van de herexamens. 
Leerlingen die in tijdvak twee/ periode twee hun examens hebben afgerond 
krijgen de uitslag van hun volledige examen en worden door de mentor gebeld. 
Vanaf 14.00 uur gesprekken met gezakte leerlingen (en ouders) en 
examencommissie over mogelijkheden tot herkansing in tijdvak drie. 

di 6 juli t/m vr 9 juli B, K, TGL 
Tijdvak drie (CE) centrale examens AVO-vakken en periode drie digitale examens. 
Dit is voor leerlingen die in tijdvak twee het examen hebben afgerond/ de 
mogelijkheid voor herkansingen of herprofilering (verbeteren examenvak). 

wo 7 juli B, K, TGL Diploma-uitreiking aan alle (tot nu toe) geslaagde leerlingen leerjaar 4 

do 15 juli B, K, TGL 

Bekendmaking normering tijdvak drie 
Mentoren bellen vanaf 10 uur alle leerlingen die in tijdvak drie een herkansing 
hebben gedaan.  
Geslaagde leerlingen worden uitgenodigd om hun diploma op afspraak te komen 
ophalen.  
Eventueel afgewezen kandidaten worden op afspraak vanaf 12 uur op school 
uitgenodigd (met ouders) voor een gesprek over de verdere mogelijkheden. 

 
 

 
 


