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Aan de ouders en leerlingen van 4T en 5 Havo  

Datum Betreft 

9 april 2020 Schoolexamens 
 
Beste examenleerlingen en ouders,  
 
Gisteren is er nieuwe informatie gekomen vanuit het ministerie van onderwijs over de 
gang van zaken rondom de examens. Voor jullie zijn dit de belangrijkste punten: 

 
• De SE’s en herkansingen blijven bestaan zoals ze in ons PTA staan. Jullie hebben 

na het maken van je SE’s dus recht op een herkansing van periode 3 en op de 
grotere herkansing van eerder gemaakte SE’s. 

• De eerste bekendmaking of je geslaagd of gezakt bent, vindt plaats op 4 juni 
2020. 

• Na 4 juni 2020 heb je nog recht op twee resultaatverbeteringstoetsen. Dit zijn 
toetsen die alle schoolexamenstof van een vak bevatten. Het resultaat van deze 
toets telt vervolgens mee voor 50% op je eindcijfer, mits dit je eindcijfer verbetert. 
De vakken waarvoor je deze toetsen wilt maken, kies je zelf. Deze toetsen zijn 
niet verplicht, maar kunnen een belangrijke rol spelen in het wel of niet behalen 
van je diploma.  

 
De komende weken zien er als volgt uit (onderaan de brief staat een schema): 
Van 6 mei tot en met 12 mei maken jullie de SE’s van periode 3. Dit rooster komt zo 
snel mogelijk in Zermelo te staan. Het grootste deel van deze SE’s vindt plaats op 
school. Jullie cijfers zijn uiterlijk 15 mei bekend. Dan geef je ook door wat je van die 
periode wilt herkansen.  
Op 19 mei zijn de herkansingen van periode 3. Uiterlijk 22 mei is je cijfer hiervan 
bekend. Dan geef je ook door wat jij als grotere herkansing gaat maken. 
Op 28 mei is je grotere herkansing. Voor vmbo-t geldt dat je kunt kiezen uit SE’s van 
periode 4.2 en 4.3. Voor de havo geldt dat je kunt kiezen uit SE’s van periode 5.1, 5.2 
of 5.3.  
 
Op 4 juni wordt bekend of je geslaagd bent. Naar aanleiding daarvan kun je bepalen 
of je wel of geen gebruik wilt maken van de resultaatverbeteringstoetsen. Hierover 
ontvang je op een later moment nog meer informatie.  
 
Wij adviseren jullie de herkansingsmogelijkheden goed te bespreken met je mentor.  
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Mochten er vragen zijn, mail dan naar examenzaken@marcanti.espritscholen.nl.  
 

Wanneer: Wat: 

6 tot en met 12 
mei 

SE periode 3 

15 mei Cijfers SE periode 3 bekend, doorgeven herkansing 

19 mei Herkansing SE periode 3 

22 mei  Cijfers herkansing SE periode 3 bekend, doorgeven grote 
herkansing 

28 mei Grote herkansing 

4 juni Bekendmaking geslaagde leerlingen 

 

 

Wij wensen jullie veel succes met de voorbereidingen van jullie SE’s. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 

 
 
 
 
 
 
 

De heer S. Tan, 
Directeur 
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