
2e addendum Examenreglement 2020-2021 
 
Situatie  
N.a.v. de coronapandemie en de daarbij horende maatregelen krijgen leerlingen anders 
onderwijs, veelal online. In het algemeen lijken de resultaten lager dan andere jaren en we 
merken dat leerlingen moeite hebben om gemotiveerd te blijven. We willen ze op het gebied 
van verbetering van deze resultaten op kortere termijn perspectief bieden en dus eerder 
toetsen uit periode 3 laten herkansen  en/of inhalen; het tweede tijdvak na toetsweek 4 lijkt 
zover weg. Deze aanpassing houdt dan ook in dat er in tweede tijdvak na tw 4 alleen toetsen 
gemaakt kunnen worden uit periode 4.  
 
Leerlingen uit 4v, 4h en 5v hebben per schooljaar 4 tweede tijdvak rechten (en 1 te 
verdienen bonus) die zij verdelen over de drie geplande tweede tijdvakken. Bij herkansingen 
moeten ze steeds goed overwegen wat de moeite waard is en willen ze graag een aantal 
rechten houden voor het laatst tijdvak na toetsweek 4.  
Nu er pas halverwege het schooljaar bekend wordt dat er een extra tijdvak ingepland wordt, 
kunnen we ons voorstellen dat leerlingen  hun rechten anders ingezet zouden hebben als zij 
het eerder hadden geweten. Vandaar ons voorstel om een extra recht te geven.  
 
Dit heeft ons doen besluiten de volgende aanpassingen voor te leggen aan de MR, die 
daarmee ingestemd heeft. 
 
bij Art 4.2 a 
Na toetsweek 3 wordt er een extra tweede tijdvak georganiseerd voor de lagen 4 havo, 4 
vwo en 5 vwo, waarin leerlingen toetsen uit periode 3 en toetsweek 3 kunnen inhalen en/of 
herkansen.  
 
bij Art 4.2 c  
Leerlingen uit 4h, 4v en 5v krijgen een extra tweede tijdvak recht. 
 
 
Het tweede tijdvak voor periode 3 voor 4h, 4v en 5v is gepland op 23 april 2021, 
deadline voor het aanvragen van dit tweede tijdvak is vrijdag 16 april 9.00 uur 
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