
In het PTA van de meeste vakken staan niet alleen toetsen, maar ook opdrachten die 

ingeleverd moeten worden. Denk maar aan boekverslagen, periodeschriften, werkstukken 

etc. SE-onderdelen uit een bepaald schooljaar moeten in principe ook in dat schooljaar 

ingeleverd en afgesloten worden, en mogen dus niet worden doorgeschoven naar het 

volgende schooljaar zonder toestemming van de docent of de examencommissie.  

Dit jaar bleek het voor sommige leerlingen extra moeilijk om zich te houden aan deadlines. 

Daardoor is een groot aantal schriften en andere opdrachten nog niet ingeleverd en 

afgerond. Het is de verantwoordelijkheid van de leerling zelf om dit alsnog te doen. Op jouw 

cijferlijst van SE-onderdelen (in Magister) kun je zien welke onderdelen al wel en welke 

nog niet zijn afgesloten. Kom je hier niet uit, of weet je iets niet zeker, doe dan navraag bij 

jouw docent! 

Als het gaat om onderdelen die met een cijfer worden afgesloten zullen alle onderdelen die 

aan het eind van het jaar nog open staan het cijfer ‘1’ als beoordeling krijgen. Aangezien dit 

vaak niet herkansbare onderdelen zijn is het goed om te proberen dit te voorkomen.  

In sommige gevallen gaat het om zogenaamde handelingsdelen: onderdelen die ‘naar 

behoren’ moeten worden beoordeeld en afgetekend en dus geen cijfer krijgen. In de laatste 

schoolweek (waarschijnlijk op maandag 12 juli) wordt hiervoor een speciale inhaaldag 

georganiseerd. Op die dag worden de leerlingen die nog achterstallig werk hebben verplicht 

om naar school te komen, om het werk ter plekke af te maken en alsnog in te leveren.  

We begrijpen dat niet iedereen een goed overzicht heeft van wat er nog gedaan moet 

worden of hoe het achterstallige werk het beste kan worden ingehaald of afgemaakt. Ook is 

niet altijd duidelijk wat precies de opdracht was, of mis je materiaal om een opdracht of 

schrift goed af te maken. Soms is het mogelijk om een alternatieve opdracht te maken. Ga 

daarom zo snel mogelijk in overleg met jouw docenten en bespreek wat er nodig en 

mogelijk is om jouw cijferlijst aan het eind van het jaar ‘compleet’ te maken.  

 

Afgelopen jaar is een nieuw examenreglement van kracht geworden. Er zijn een aantal 

grote wijzigingen in aangebracht, met name met betrekking tot het inhalen en herkansen 

van toetsen. De aankomende weken zullen we een tussentijdse evaluatie houden om te 

kijken hoe dit nieuwe reglement tot nu toe is bevallen. In de eerstvolgende leerlingenraad 

zal dit ook worden besproken. Wil je dus iets over dit onderwerp kwijt, wend je dan tot jouw 

klassenvertegenwoordiger, deze zal er voor zorgen dat het daar aan de orde komt!  

 



Na de derde toetsweek van dit jaar (28 juni – 2 juli) is er nog maar één reguliere 

schoolweek. Daarom zullen de inhaal- en herkansingstoetsen in het begin van het nieuwe 

schooljaar worden georganiseerd. Hierdoor is er meer tijd om de toetsen na te kijken en na 

te bespreken en je goed op de herkansing (of inhaaltoets) voor te bereiden. In de 

jaarplanning van het nieuwe schooljaar zal precies staan op welke dag(en) de herkansingen 

georganiseerd zullen worden.  

Het aanvragen van een herkansing moet wel nog dit schooljaar. Dit kun je zoals gebruikelijk 

doen via het digitale formulier op de site (bij ‘Onderwijs’ -> ‘Examens’). De deadline voor het 

aanmelden voor een herkansing uit deze toetsweek is maandag 12 juli 2021. Ben je bij een 

toets afwezig geweest? Dien dan binnen 5 werkdagen een inhaalverzoek in. Dit formulier is 

ook te vinden op de website van school.   

Leerlingen die (door geoorloofde absentie) één toets hebben gemist moeten daarvoor hun 

herkansing inzetten. Als je meer dan één toets hebt gemist dan moet je daarvoor extra 

inhaalmogelijkheden aanvragen.  

 

Voor alle vragen over PTA’s, herkansingen, examens en alle andere zaken die met het 

examentraject te maken hebben kun je terecht bij de examencommissie. Je kunt 

langskomen bij ons kantoor achter in de gang bij de receptie, maar mailen kan natuurlijk 

ook naar: examencommissie@kgcnijmegen.nl.  

 

Met vriendelijke groet,  

Namens de examencommissie, 

 

T. Bernsen 

L. Bongers  

B. Maduro 
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