
Erratum PTA 5H herkansingsregeling 

 

Betreft:  Erratum havo 5 PTA herkansingsregling Frits Philips lyceum-mavo  

Schooljaar: 2019-2020  

Datum: 15 april 2020  

 

Instemming door de Deelraad van Frits Philips lyceum-mavo op 15 april 2020 

 

De tekst bij 1.2.4 op pagina 4 en 5, te weten: 

 

De oude tekst: 

1.2.4  Herkansen en inhalen 

In het PTA staat bij het desbetreffende vak vermeld of een schoolexamen herkanst kan 

worden. Toetsen die meetellen voor het schoolexamen kunnen herkanst worden met 

inachtneming van de volgende regels: 

 Havo 4:  

o Na toetsweek 1  herkansing toetsweek 1 

o Na toetsweek 2  herkansing toetsweek 2 

o Na toetsweek 3  herkansing toetsweek 3 

o Na toetsweek 4  geen herkansing 

Er mag per toetsweek maximaal 1 toets herkanst worden.  

 

 Havo 5: 

o Na toetsweek 1  herkansing toetsweek 1 

o Na toetsweek 2  herkansing toetsweek 2 

o Na toetsweek 3  geen herkansing 

 

Daarnaast gelden de volgende bepalingen: 

 Bij alle herkansingen geldt dat het hoogst behaalde cijfer meetelt. Een herkansing 

kan dus geen lager cijfer opleveren dan het eerst behaalde cijfer. 

 Praktische opdrachten, handelingsdelen, mondelinge toetsen en 

profielwerkstukken kunnen niet worden herkanst.  

 De leerlingen kunnen zich digitaal aanmelden voor een toegekende herkansing 

voor het aangegeven tijdstip. 

 Kandidaten die door omstandigheden meerdere toetsen moeten herkansen of 

inhalen, kunnen verplicht worden om deze toetsen na elkaar te maken op het 

herkansingsmoment. 

 Het recht tot herkansen vervalt: 

o indien de kandidaat het verzoek te laat heeft ingediend. 

o indien onwettig verzuim van de lessen is geconstateerd. 

o als de kandidaat bij de herkansing absent is.  

o in geval van absentie tijdens de herkansing. 

 Inhalen van gemiste toetsen kan alleen indien er sprake is van geldige reden voor 

de absentie. Het recht op herkansing voor een vak uit de toetsweek vervalt als 

een leerling de toets voor dit vak het eerste afnamemoment moet inhalen. 

In bijzondere gevallen kan de examencommissie een afwijkend besluit nemen 

  



Wordt vervangen door: 

 

1.2.4  Herkansen en inhalen 

In het PTA staat bij het desbetreffende vak vermeld of een schoolexamen herkanst kan 

worden. Toetsen die meetellen voor het schoolexamen kunnen herkanst worden met 

inachtneming van de volgende regels: 

 

 Havo 4:  

o Na toetsweek 1  herkansing toetsweek 1 

o Na toetsweek 2  herkansing toetsweek 2 

o Na toetsweek 3  herkansing toetsweek 3 

o Na toetsweek 4  geen herkansing 

Er mag per toetsweek maximaal 1 toets herkanst worden.  

 

 Havo 5: 

o Na toetsweek 1  herkansing toetsweek 1 

o Na toetsweek 2  herkansing toetsweek 2 

o Na toetsweek 3  herkansing toetsweek 3 en herkansing toetsweek 1, 2 

of 3 

Er mag na toetsweek 1 en 2 maximaal 1 toets herkanst worden. Er mogen na 

toetsweek 3 twee toetsen herkanst worden: een toets uit toetsweek 3 en een 

toets uit toetsweek 1, 2 of 3. 

 

Daarnaast gelden de volgende bepalingen: 

 Bij alle herkansingen geldt dat het hoogst behaalde cijfer meetelt. Een herkansing 

kan dus geen lager cijfer opleveren dan het eerst behaalde cijfer. 

 Praktische opdrachten, handelingsdelen en profielwerkstukken kunnen niet 

worden herkanst.  

 De leerlingen kunnen zich digitaal aanmelden voor een toegekende herkansing 

voor het aangegeven tijdstip. 

 Kandidaten die door omstandigheden meerdere toetsen moeten herkansen of 

inhalen, kunnen verplicht worden om deze toetsen na elkaar te maken op het 

herkansingsmoment. 

 Het recht tot herkansen vervalt: 

o Indien de kandidaat het verzoek te laat heeft ingediend. 

o Indien onwettig verzuim van de lessen is geconstateerd. 

o Als de kandidaat bij de herkansing absent is.  

 Inhalen van gemiste toetsen kan alleen indien er sprake is van geldige reden voor 

de absentie. Het recht op herkansing voor een vak uit de toetsweek vervalt als 

een leerling de toets voor dit vak uit het eerste afnamemoment moet inhalen. 

 In bijzondere gevallen kan de examencommissie een afwijkend besluit nemen. 

 


