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Aan de ouders/verzorgers van leerjaar 4 

 

 

 

Beste leerlingen/Geachte ouders, 

 

Met deze brief willen wij je informeren over de eindexamens  en de regels die 

gelden bij deze examens. Door Corona zijn er een aantal wijzigingen door 

minister Slob van Onderwijs doorgevoerd voor dit examenjaar. Wij wensen je 

alvast veel succes bij het examen. 

 

Informatie eindexamens 

• Het beroepsgerichte praktijkexamen (CSPE) gaat dit jaar niet door en 

de resultaten van het schoolexamen, zoals in het programma van toet-

sing en afsluiting (PTA) behaald zijn, is het eindcijfer. 

• De eindexamens voor de AVO- vakken, Nederlands, Engels, wiskunde 

en economie/natuur-scheikunde, gaan door en zullen vanaf begin mei 

plaatsvinden. 

• Er is dit jaar een extra herkansingsmogelijkheid, dus 2 in plaats van 1 

herexamen. 

• Indien een leerling dan alsnog niet geslaagd is, dan kan het eindcijfer 

van 1 vak, met uitzondering van het kernvak Nederlands, niet betrok-

ken worden bij de einduitslagbepaling. De leerling dient echter wel het 

volledige examen af te leggen.  

• De zak/slaagregeling blijft ongewijzigd ten opzichte van voorgaande ja-

ren, dus: 

1. Gemiddelde van 5,5 of hoger 

2. Onvoldoende dient gecompenseerd te worden. 

3. 1 X 5 verder> 6 

4. 2 X 5 verder > 6 + minimaal 1 X 7 

5. 1 X 4 verder > 6 + minimaal 1 X 7 

 

Verder is het van belang dat alle toetsen en opdrachten, zoals in het PTA ver-

meld staan, gemaakt zijn. Indien dit niet gebeurd is, dan mag je niet aan het 

centraal examen deelnemen. 

 

Veel informatie over het examen is te vinden op de website www.mijneindexa-

men.nl. Wij adviseren heel dringend om deze website goed te bekijken. 

 

Wij wensen je alvast veel succes bij alle examenonderdelen.  

 

Met vriendelijke groet, 

 
M. Franzen 

Schooldirecteur 
 
 

Onderwerp: informatie eindexamens 
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