Informatie schoolexamen afronding en
centraal schriftelijk examen
voor examenkandidaten
schooljaar 2020-2021

Beste leerlingen, geachte ouder(s)/verzorger(s),
Jullie bereiken nu langzamerhand het einde van het schooljaar. Een bijzonder jaar mogen
we wel zeggen, dat we gaan afsluiten met het eindexamen en een diploma-uitreiking.
Ik wil jullie vragen om de informatie in dit boekje zorgvuldig te bestuderen. Voor alle
informatie over de regelgeving rond het examen wil ik je wijzen op het document
Examenreglement. Je vindt het Examenreglement op de site van onze school bij
examens.
Mochten er nog vragen of onduidelijkheden zijn, dan kun je contact opnemen met de
examensecretaris dhr. Pastoor (psh@fritsphilips.eu)
Extra aanbod trainingen voor examenleerlingen
Om onze leerlingen extra goed te kunnen voorbereiden op de examens organiseren we
na school en in de meivakantie extra mogelijkheden in de vorm van masterclasses en
examentrainingen, om de laatste puntjes op de i te zetten.
1. Masterclasses
Elke normale schooldag tussen 19 en 30 april organiseren we masterclasses in de
middag van 15.00-16.30 uur voor zoveel mogelijk vakken. Deze masterclasses
zijn niet verplicht, maar omdat we willen weten hoeveel leerlingen er komen moet
je jezelf wel hiervoor inschrijven. Jullie ontvangen hierover m.b.t. het schema en
het inschrijven via Forms een mail van de LLC.
2. Examentrainingen
In de tweede week van de meivakantie, op 10, 11, 12 en 14 mei, organiseren we
examentrainingen voor verschillende vakken. Deze trainingen zijn per vak een
dagdeel of een gehele dag. De dagdelen zijn van 8.30- 12.30 uur en 13.30- 17.30
uur. Ook deze trainingen zijn niet verplicht, maar omdat we willen weten hoeveel
leerlingen er komen moet je jezelf wel hiervoor inschrijven. Jullie ontvangen
hierover m.b.t. het schema en het inschrijven via Forms een mail van de LLC.
In de periode van 19 tot en met 30 april zijn de lessen facultatief en volgens het
geldende rooster. Voor de mavo geldt een verplichting om de lessen bij te wonen
wanneer het gemiddelde voor een vak lager is dan een 6,5.
Hieronder staat in een overzicht de tijdsplanning van de belangrijkste activiteiten m.b.t.
de afsluiting van de schoolexamens en het centraal examen.
Het is belangrijk om deze lijst zorgvuldig samen met je ouders door te nemen.
We hebben geprobeerd om het overzicht zo compleet mogelijk te maken.
Mochten er activiteiten en/of data onduidelijk zijn, laat het zo snel mogelijk weten.
We wensen de leerlingen veel succes met de laatste loodjes!
Met vriendelijke groet,

Hans Pastoor
Examensecretaris
Bijlage:
Informatie m.b.t. intekenen Magister voor de tijdvakken van het centraal examen

Het schoolexamen
Afronding van het schoolexamen, belangrijke data:
Datum:
Vrijdag 9 t/m
woensdag 14 april
23.59 uur
Maandag 12 april vrijdag 16 april
Maandag 19 april t/m
vrijdag 30 april

Activiteit:
Inschrijven voor masterclasses periode 19 april t/m 30 april
Inschrijving via Forms via mail LLC.
Toetsweek 3
Facultatieve lessen volgens rooster.
NB bij mavo verplicht wanneer gemiddelde vak lager dan 6,5.

Maandag 19 t/m
woensdag 21 april
Maandag 19 t/m
woensdag 21 april
09:00

Inhalen toetsweek 3, inschrijving via LLC

Vrijdag 23 april 23.59
uur

Laatste dag wijzigingen doorgeven tijdvakken Centraal Examen bij
examensecretaris.

Maandag 19 t/m
vrijdag 23 april

Les volgens rooster facultatief + inzien toetsen deze week.

Leerlingen Centraal Examen tijdvakken invullen in Magister, alles staat
standaard ingevuld op tijdvak 1. Je hoeft alleen de wijzigingen in te
vullen. Zie bijlage.

NB bij mavo verplicht wanneer gemiddelde vak lager dan 6,5.
Maandag 19 t/m
vrijdag 23 april

Extra aanbod voor examenleerlingen:
Masterclasses van 15.00 tot 16.30 uur op school.

Vrijdag 23 april 9.00
uur

Peildatum.
Alle SE-cijfers moeten zijn ingeleverd vóór 9.00 uur, let op dat de
toetsen zijn besproken en de cijfers met de leerlingen zijn
gecontroleerd.

Donderdag 22 t/m
maandag 26 april

Activiteit examenklassen
Mavo Donderdagmiddag 22 april vanaf 16.30 uur.
Havo Maandagmiddag 26 april vanaf 16.30 uur.
Vwo Vrijdagmiddag 23 april vanaf 16.30 uur.
Inloop is telkens vanaf 16.00 uur.

Maandag 26 t/m
woensdag 28 april
23.59 uur
Maandag 26 en
28 t/m 30 april

Inschrijven voor examentrainingen op 10, 11, 12 en 14 mei.
Inschrijving via Forms via LLC. Houd Magister mail in de gaten.
Les volgens rooster facultatief
NB bij mavo verplicht wanneer gemiddelde vak lager dan 6,5.

Maandag 26 en
28 t/m 30 april

Extra aanbod voor examenleerlingen:
Masterclasses van 15.00 tot 16.30 uur op school.

Maandag 26 april

Vanaf deze datum vervallen de lessen voor de vakken die met een
schoolexamen zijn afgesloten:
Levensbeschouwing – wiskunde D – Kunst muziek – Kunst beeldendKunst Drama- LO- Maatschappijleer –NLT

Dinsdag 27 april

vrije dag Koningsdag

Woensdag 28 april

Uitdelen door mentoren/LLC
 Roosters tijdvak 1 en 2 Centraal Examen
 Akkoordverklaringen
 Exameninstructie
Exameninstructie aan de leerlingen en ondertekenen cijferlijst door
leerlingen. Schema:
f001

f002

f003

f004

f201+f202 f203+f204

08:3010:00

fm4a

f44b

fm4c

fm4d

fm4e

fh5a

10:3012:00

fh5b

fh5c

fh5d

fv6a

fv6b

fv6c

Donderdag 29 april
uiterlijk 12.00 uur

Leerlingen leveren in bij de administratie op aangegeven plek:
1. Akkoordverklaring ondertekend

Maandag 3 t/m vrijdag
7 mei

meivakantie

10, 11, 12 en 14 mei

Extra aanbod voor examenleerlingen:
Examentrainingen op school in blokken van 4 of 8 uur, volgens schema
van 8.30-12.30 en 13.30-17.30. Inschrijven met Forms via LLC.
Examenkandidaten kunnen ook op school komen om op een rustige
plek zelf te kunnen studeren.

Samenvatting maatregelen eindexamen 2020-2021
Het schoolexamen en het centraal examen gaan dit schooljaar beiden door. Net als in
ieder regulier jaar behalen leerlingen op basis van de resultaten van het centraal examen
en het schoolexamen het diploma.
Wel zijn er een aantal maatregelen genomen ten aanzien van het examen:
1.

Spreiding van het centraal examen. Leerlingen kunnen dit schooljaar
aangeven voor welke vakken ze in tijdvak 1 en welke vakken ze in tijdvak 2
examen willen doen. Wij adviseren zoals in de vorige brief vermeld, om zoveel
mogelijk vakken in tijdvak 1 af te ronden.
Het officieel intekenen voor de tijdvakken doen we net als andere scholen via
magister.
De data voor het intekenen zijn: van 19 t/m 21 april 9.00 uur. De instructie
voor het intekenen is aan deze mail toegevoegd. Daarna kunnen alleen
wijzigingen nog worden ingediend tot en met 23 april bij de examensecretaris
(psh@fritsphilips.eu) De toekenning daarvan geschiedt door het bevoegd
gezag.
Als een kandidaat na 23 april nog aangeeft te willen spreiden, besluit de
school in welk tijdvak de kandidaat het centraal examen in welke vakken
aflegt. In dat geval laat de school uiterlijk 30 april aan de kandidaat weten
welke vakken de kandidaat in het eerste en/of tweede tijdvak voor het eerst
aflegt.

2.

Dit jaar wordt de mogelijkheid geboden om het eindcijfer van één vak niet te
betrekken bij de uitslagbepaling. Dit mag echter geen kernvak zijn en is alleen
van toepassing voor de leerlingen waarvoor dit schooljaar de uitslag wordt
bepaald. Deze mogelijkheid kan worden ingezet als de leerling hierdoor alsnog
kan slagen en staat los van de herkansingsmogelijkheden. Op de cijferlijst bij
het diploma worden alle resultaten vermeld, ook het resultaat van het vak dat
bij de uitslagbepaling buiten beschouwing is gelaten. Het vervolgonderwijs kan
geen aanvullende toelatingsconsequenties verbinden aan deze cijferlijst.

3.

Het tweede tijdvak wordt uitgebreid van vier naar tien dagen. Daarmee
kunnen leerlingen die in het eerste tijdvak ziek zijn of in quarantaine zitten
een deel van of het volledige centraal examen afleggen in het tweede tijdvak.
Ook biedt het de mogelijkheid voor leerlingen, die vanwege achterstanden
meer tijd nodig hebben voor de voorbereiding op het centraal examen van een
of meerdere vakken, om het centraal examen te spreiden over het eerste en
het tweede tijdvak;

4.

Er komt een herkansingstijdvak (derde tijdvak) op de eigen school waarin
eindexamenleerlingen examens kunnen herkansen;

5.

Eindexamenleerlingen die opgaan voor het diploma krijgen een extra
herkansingsmogelijkheid (twee in plaats van één). Zij kunnen dit zowel in het
tweede als het derde tijdvak doen.

Deze maatregelen zijn uitgewerkt in het servicedocument van 16 maart. Dit document is
te vinden op examenblad.nl, als je het allemaal precies wilt nalezen.

Centraal Examen tijdvak 1
Zie voor je persoonlijk rooster www.mijneindexamen.nl.
De examens vinden plaats in de sporthal. Behalve de vakken die digitaal moeten worden
afgenomen, deze vinden plaats in de mediatheek/lokaal 118.
Maandag 17 mei t/m 1 juni
Donderdag 10 juni

Examens tijdvak 1
Uitslag tijdvak CE 1
15.00 -16.00 uur alle leerlingen worden gebeld.
16.30 uur: de nog niet geslaagden leerlingen worden
volgens schema door de schoolleiding, decanen en
mentoren op school ontvangen.
19.00 uur: ontvangst geslaagden volgens schema,
leerlingen (zonder ouders) op school om kopie cijferlijst en
herkansingsformulier in ontvangst te nemen.

Vrijdag 11 juni

Alle examenkandidaten leveren hun
herkansingsformulier vóór 12.00 uur in
bij de administratie; nog niet geslaagde
kandidaten maken afspraak met hun
vakdocent

Centraal Examen tijdvak 2
14 t/m 25 juni
Vrijdag 2 juli

Centraal Examen tijdvak 3
Dinsdag 6 t/m vrijdag 9 juli
Donderdag 15 juli

Vrijdag 16 juli
Maandag 19 juli
Dinsdag 20 juli
Vrijdag 23 juli

Examens tijdvak 2
Uitslag tijdvak CE 2
15.00 -16.00 uur alle leerlingen worden gebeld.
16.30 uur: de nog niet geslaagden leerlingen worden
volgens schema door de schoolleiding, decanen en
mentoren op school ontvangen.
Vóór 17.30 uur: Alle examenkandidaten leveren hun
herkansingsformulier in bij de administratie; nog niet
geslaagde kandidaten maken afspraak met hun vakdocent
19.00 uur: ontvangst geslaagden volgens schema,
leerlingen (zonder ouders) op school om kopie cijferlijst en
herkansingsformulier in ontvangst te nemen.

Examens tijdvak 3
Uitslag tijdvak CE 3
Alle leerlingen worden na 12.00 uur gebeld.
15.00 -16.00 de nog niet geslaagden leerlingen worden
volgens schema door de schoolleiding, decanen en
mentoren op school ontvangen.
16.00 uur: ontvangst geslaagden leerlingen (zonder
ouders) op school om kopie cijferlijst en
herkansingsformulier in ontvangst te nemen.
Diploma-uitreiking vwo. Tijden nog nader te bepalen.
Diploma-uitreiking havo. Tijden nog nader te bepalen.
Diploma-uitreiking mavo. Tijden nog nader te bepalen.
Laatste schooldag

Bijlage:
Intekenen tijdvakkeuze Centraal Examen 2021


Standaard staan alle vakken op het 1e tijdvak in mei. Wil je dat zo laten, dan hoef
je niets te doen



Wil je wel kiezen voor een ander tijdvak; het intekenen voor de tijdvakkeuze is
mogelijk van 19 april t/m 21 april, 9.00 uur



Daarna heb je nog wel inzage via de app



Het intekenen kan alleen via de Magister-app, niet via de Magister web-versie



Zorg ervoor dat je de nieuwste Magisterapp voor leerlingen versie hebt
geïnstalleerd. In deze app (versie 2.5.0) kan je de tijdvakkeuze per vak
aangeven:
1e tijdvak = Mei
2e tijdvak = Juni



Mocht het intekenen via de app niet lukken dan kun je jouw keuze kenbaar maken
op school, bij de administratie.

Hieronder een voorbeeld van hoe het er in de app uit ziet.

