
In de week van 15 tot en met 19 maart vindt de tweede toetsweek plaats. De toetsen zullen 

allemaal op school plaatsvinden. Let op: de toetstijden zijn anders dan in vorige toetsweken: 

 

Toets 1 9.00u – 10.30u (extra tijd tot 10.50u) 

Toets 2 11.25u – 12.55u (extra tijd tot 13.15u) 

Toets 3 13.45u – 15.15u (extra tijd tot 15.35u) 

 

Door de anderhalve meter maatregel is het maximaal aantal leerlingen per lokaal ongeveer 15. 

Dat betekent dat je niet met je hele klas/lesgroep in hetzelfde lokaal zitten. Je ontvangt deze 

week via de mail een lokaalindeling. Houd je mail dus goed in de gaten! Bij het verlaten van de 

toetsruimte vragen we je om rekening te houden met de leerlingen die nog bezig zijn met een 

toets en geen (geluids-)overlast te veroorzaken. Blijf dus niet hangen in de gangen, maar loop 

direct door naar buiten.  
 

Het is sinds dit schooljaar mogelijk om één toets uit elke toetsweek te herkansen. Hiervoor 

gelden de volgende voorwaarden (zie ook het examenreglement): 

 

- Bij een herkansing geldt het laatste cijfer, dit is dus niet per definitie het hoogste cijfer.  

- Als je afwezig bent bij het afgesproken herkansingsmoment, vervalt het recht op 

herkansing. Inhaaltoetsen kunnen niet herkanst worden. 

- Leerlingen die (door geoorloofde absentie) een toets missen moeten daarvoor hun 

herkansing inzetten. Zie daarvoor ook het kopje ‘Afwezig geweest bij een toets’.  

 

Denk er dus goed over na of je een toets wilt herkansen en of je een reële kans ziet om een beter 

resultaat te halen. Overleg zo nodig met je docent. Wil je een herkansing aanvragen? Dat kan via 

dit formulier. Dit formulier is vanaf komende week ook te vinden de website van school (bij 

‘Onderwijs’ → ‘Examens’). De deadline voor het aanmelden voor een herkansing uit toetsweek 1 is 

1 april 2021 (geen grap). De examencommissie controleert of je voldoet aan de voorwaarden om 

te mogen herkansen. De herkansing vindt plaats op 9 april 2021.  

 

Ben je bij een toets afwezig geweest? Dien binnen 5 werkdagen een inhaalverzoek in via dit 

formulier. Dit formulier is ook te vinden de website van school (bij ‘Onderwijs’ → ‘Examens’). 

Wordt je verzoek goedgekeurd, dan kun je de toets inhalen vrijdag 9 april 2021 (zie hieronder). 

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

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

inhaalmogelijkheden aanvragen (dus meerdere keren het formulier invullen). Als je meer dan 

twee toetsen moet inhalen dan zal in overleg gekeken worden op welk ander moment dat kan.  

Let op: als je bij het inhaalmoment afwezig bent dan vervalt het recht op inhalen! 

 

Deelname aan geplande toetsen is in principe verplicht. Zie hiervoor ook het examenreglement 

artikel 2.4.1. Via de GGD kregen wij het bericht dat een aantal meiden uit de regio Gelderland-Zuid 

in deze periode opgeroepen zijn voor de vaccinatieronde HPV (baarmoederhalskanker). Mocht 

een afspraak met de GGD samenvallen met een toets, dan moet je deze afspraak bij de GGD dus 

verzetten.  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=l1KfyqeDqEGyyaSoB0fV9dv33dp7PaxPjUC7SqgYrHFUQkxRVEVTSEVTRkxFOE1HWDhJMjRURjZFMi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=l1KfyqeDqEGyyaSoB0fV9dv33dp7PaxPjUC7SqgYrHFUQkxRVEVTSEVTRkxFOE1HWDhJMjRURjZFMi4u


Inhaal- en herkansingstoetsen worden afgenomen op 9 april. Je hoort via e-mail hoe laat je op 

deze dag wordt ingeroosterd. Houd je schoolmail dus in de gaten. Let op: als je bij het 

afgesproken inhaal-/herkansingsmoment niet aanwezig bent, vervalt het recht op 

inhalen/herkansen. 

Voor de leerlingen die dit jaar examen doen zijn er aanpassingen in de slaag-zak-regeling. Een 

daarvan is dat één van de vakken (niet kernvakken) mag worden weggestreept. Hier krijgen wij 

veel vragen over. Het is voor nu belangrijk om te weten dat dit wegstrepen pas gebeurt als alle 

onderdelen van dit vak gemaakt zijn. Dat wil dus zeggen dat je alle SE-onderdelen (toetsen en 

werkstukken) èn het Centraal Schriftelijk Examen van alle vakken gemaakt moet hebben. Pas als 

het daarna duidelijk wordt dat je niet geslaagd bent, kunnen we een vak wegstrepen. Je mag er 

dus niet voor kiezen om bijvoorbeeld een toets uit de toetsweek niet te maken.  

Op de maandag na de toetsweek (22 maart) zal er een online bijeenkomst worden georganiseerd 

waarin we voorlichting geven over alles wat met de examens te maken heeft. Je krijgt hiervoor 

een uitnodiging in Teams. Je kunt daar ook vragen stellen. De aangepaste slaag-zakregeling zal 

dan ook worden besproken. Voor nu zijn de onderstaande data misschien handig om te weten:  

Wanneer? Wat? 
15 – 19 maart Toetsweek 2 
22 maart  Voorlichting examens 
29 – 1 april Week van de eindpresentaties 
1 april Deadline aanvragen herkansingen 

9 april Herkansingen en inhaaltoetsen 
19 april Deadline SE-cijfers 
21-22 april Vaststelling en uitreiking SE-cijfers 
3 mei – 14 mei Meivakantie 
17 mei – 1 juni CE tijdvak 1 

10 juni Uitslagen CE tijdvak 1 
14 – 25 juni CE tijdvak 2 
2 juli Uitslagen CE tijdvak 2 
6 juli – 9 juli CE tijdvak 3 
15 juli  Uitslagen CE tijdvak 3 

Elke maandagmiddag hebben wij een inloopspreekuur van 15.45 tot 16.15 uur. Daar kun je terecht 

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

te maken hebben. Mailen kan natuurlijk ook naar: examencommissie@kgcnijmegen.nl.  

 

Met vriendelijke groet,  

 

de examencommissie, 

 

T. Bernsen 

L. Bongers  

B. Maduro 
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