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Aan

:

de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen in leerjaar 4K2

Betreft

:

Examens 2021 wijzigingen

Putten, 14 januari 2021
Geachte ouder(s), verzorger(s),
Via de media is u wellicht ter ore gekomen dat de examens voor de leerlingen in de
vierde klas dit jaar anders dan anders zijn. We willen u over de huidige stand van
zaken inlichten en wat dit betekent voor de examenplanning op onze school.
Er zijn dit jaar door de minister aanpassingen gedaan in het examenprogramma van
de basis -en kaderklassen en in de tijdvakken van zowel basis/kader als GL/TL.
Dat betekent het volgende voor de leerlingen:
Basis/kader klassen:


De leerlingen die de BBL en KBL leerweg volgen, hebben dit jaar geen CSPE
(centraal schriftelijk en praktisch examen) waarmee zij het beroepsvak afsluiten.
Door middel van het schoolexamen (het SE) wordt het beroepsvak dit jaar
afgerond. Het afgeronde eindcijfer van het SE is dus het eindcijfer dat op de
cijferlijst komt te staan. Het CSPE wordt gecompenseerd met een afsluitende
toets. Dit zijn de huidige afspraken. Als er nog iets verandert, wordt u daarover
geïnformeerd.

GL klassen


De leerlingen die de GL-leerweg volgen( de leerlingen die naast hun
theorievakken ook een beroepsvak volgen), hebben dit jaar geen CSPE (centraal
schriftelijk en praktisch examen) waarmee zij het beroepsvak afsluiten. Door
middel van het schoolexamen (het SE) wordt het beroepsvak dit jaar afgerond.
Het afgeronde eindcijfer van het SE is dus het eindcijfer dat op de cijferlijst komt
te staan. Het CSPE wordt gecompenseerd met een afsluitende toets. Dit zijn de
huidige afspraken. Als er nog iets verandert, wordt u daarover geïnformeerd.

TL klassen
Voor de TL klassen wijzigt er niets in het programma.
Voor alle klassen geldt:




In het volgende schema ziet u de belangrijkste momenten in de planning van het
examen. De precieze datum van elk CSE (het centraal schriftelijk examen voor
de AVO vakken) krijgen de leerlingen t.z.t. in het examenoverzicht.
De minister heeft besloten tot een extra tijdvak voor de examens. Dit kan alleen
gebruikt worden in uitzonderlijke situaties.




We werken ernaar toe dat alle leerlingen in periode 1 het volledige examen doen,
en in periode 2 de herkansingen.
Leerlingen krijgen een extra herkansingsmogelijkheid: zij mogen het CE in twee
verschillende algemene vakken herkansen.

Schema examenplanning 2021
BBL/KBL/GL en TL
Tot 27 maart
29 maart t/m 21 april

22 april
23 april
26 april t/m 7 mei
10, 11, 12 mei
13, 14 mei

1e tijdvak van het cse
Pinksteren
Uitslag 1e tijdvak cse
2e tijdvak van het cse
Uitslag 2e tijdvak
3e tijdvak cse (alleen
herkansingen)
Uitslag 3e tijdvak
Diploma-uitreiking

Reguliere lessen volgens rooster
Herkansingen/afronding PTA toetsen/verplichte
lessen/bijlessen/voorbereiding examen/mondelinge
tentamens
16.00 uur. Sluiting cijferlijsten
Echt alles moet afgerond zijn!
Leerlingen tekenen op school akkoordverklaring
cijferlijst
meivakantie
Oefenexamens en facultatieve lessen
Vrij i.v.m. Hemelvaart
BBL/KBL
17 – 28 mei
24 mei
16 juni
22 en 23 juni
2 juli
6 – 8 juli

GL/TL
17 – 28 mei
24 mei
10 juni
14 – 25 juni
2 juli
6 – 9 juli

9 juli
12 juli

15 juli*
12 juli

*Leerlingen die deelnemen aan het 3e tijdvak, kunnen dus niet meedoen aan de
reguliere diploma-uitreiking.
We hopen dat we u zo voldoende op de hoogte hebben gebracht over de examens in
dit schooljaar en dat bovenstaand schema u duidelijkheid biedt wat betreft de
planning.
Mocht er alsnog wat wijzigen dan stellen wij zo spoedig mogelijk onze planning bij en
houden u op de hoogte.
Heeft u nog vragen, dan kun u die stellen aan de teamleider of de examensecretaris:
Dhr. D.W. van Boven, teamleider
dhr. A.H.J. Bijsterbosch, examensecretaris
Met vriendelijke groet,
Dhr. A.H.J. Bijsterbosch, examensecretaris
Dhr. W.J. Wassink, locatiedirecteur

bvd@groevenbeek.nl
bha@groevenbeek.nl

