
Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen van H5 en A6 

 

Ermelo, 13 januari 2021 

 

Beste ouders/verzorgers van leerlingen uit H5 en A6, 

Vlak voor de kerstvakantie heeft de minister van onderwijs bekendgemaakt hoe het 

eindexamen van dit jaar in elkaar zal zitten. Vergeleken met andere jaren zal het er dit jaar 

anders aan toegaan. In deze brief leggen we uit hoe het eindexamen dit jaar zal gaan. 

Als u na het lezen van deze brief nog vragen heeft, kunt u die stellen tijdens een online 

vragenuurtje. In onderstaand overzicht met belangrijke data staat op welke momenten die 

mogelijkheden er zijn. Daarnaast kunt u terecht bij de mentor of een van ons via de mail 

vragen stellen.  

De belangrijkste punten met betrekking tot het eindexamen zijn: 

- Leerlingen mogen zelf bepalen of ze een examen in het eerste of in het tweede 

tijdvak maken; 

- Leerlingen mogen voor twee vakken een herkansing maken (normaal is dat één); 

- De regels voor slagen of zakken veranderen verder niet.  

Even een korte toelichting: 

Normaal worden alle examens in het eerste tijdvak afgenomen. Om leerlingen meer 

voorbereidingstijd te bieden, krijgen ze de mogelijkheid een of meerdere examens op te 

schuiven naar het tweede tijdvak. Elke leerling mag dat voor zichzelf bepalen. Voordat de 

meivakantie begint, moet die keuze worden opgegeven. Die keuze maken de leerlingen in 

overleg met hun ouders/verzorgers en hun mentor.  

Na het tweede tijdvak is er ook nog een derde tijdvak. Dat is bedoeld voor de herkansingen 

als je ook “gewone” examens in het tweede tijdvak maakt. 

Er zit best een lange tijd tussen de laatste lesdag en de start van het tweede tijdvak. In de 

tussenliggende periode zullen we de mogelijkheid bieden om op school te werken en 

eventueel bijlessen te volgen. Hoe dat er allemaal uit gaat zien, wordt later gecommuniceerd. 

Belangrijke data: 

26 januari  19:30 – 20:30 online vragenuurtje voor leerlingen en ouders 

Week 14 en 15 gesprekken met je mentor om te kiezen in elk tijdvak je wat doet 

15 april 19:30 – 20:30 online vragenuurtje voor leerlingen en ouders 

20 april  akkoordverklaring tekenen; informatie over gang van zaken tijdens het 

CE; inschrijven eerste en tweede tijdvak 

17 mei t/m 1 juni eerste tijdvak 

10 juni   uitslag eerste tijdvak 

14 juni t/m 25 juni tweede tijdvak 

2 juli   uitslag tweede tijdvak 



6 juli t/m 9 juli  derde tijdvak 

15 juli   uitslag derde tijdvak 

15 juli   diploma-uitreiking vwo 

16 juli   diploma-uitreiking havo 

 

Als de leerling ervoor kiest een of meerdere examens in het tweede tijdvak te maken, weet 

deze dus pas of hij/zij geslaagd is op 2 juli.  

De diploma-uitreiking zal later zijn dan we in eerste instantie hebben gecommuniceerd, dat 

komt door de uitslag van het derde tijdvak. 

Voor vragen kunt u de online vragenuurtjes gebruiken. U mag ons ook mailen. 

 

Met vriendelijke groet, 

Het examensecretariaat, 

 

Mevrouw H. Kamp (vwo):   kph@groevenbeek.nl 

Mevrouw I. van den Hazel (havo):  hli@groevenbeek.nl 
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