
 

Haarlem, 2 maart 2021 

Onderwerp: examen 

Beste leerlingen en ouders/verzorgers, 

In deze brief staat belangrijke informatie over het examen. Een deel van deze informatie was al 
bekend en een deel van de informatie is nieuw. Ten eerste bespreek ik nogmaals de mogelijkheid van 
het spreiden van het examen. Vervolgens doe ik een mededeling over een extra dag voor de 
mondelinge college-examens en tenslotte zet ik nog een keer alle aanvullende maatregelen voor het 
staatsexamen op een rijtje. 

 

1. De spreiding van het examen 
Dit jaar bestaat zoals jullie weten de mogelijkheid om de examens te verdelen over twee 
tijdvakken. Uiterlijk 5 maart moeten de leerlingen doorgeven aan de mentoren of zij 
examens willen doorschuiven naar het 2e tijdvak. Als ze een examen voor een vak willen 
verschuiven naar het 2e tijdvak waar een schriftelijk college-examen bij hoort, dan 
verschuiven beide examens door naar het 2e tijdvak. Willen jullie thuis met elkaar deze optie 
bespreken? Belangrijk om te beseffen is dat wij na het 1e tijdvak gewoon weer doorgaan met 
de lessen ter voorbereiding op de mondelinge examens. 
 

2. Extra dag voor de mondelinge examens 
Door het grote aantal mondelinge college-examens wordt er een extra dag ingepland voor de 
mondelinge college-examens, namelijk woensdag 7 juli. Dit betekent dat de leerlingen op 
deze woensdag hun uitslag krijgen. Op donderdag 8 juli zijn er dan eventuele gesprekken 
over herkansingen en ook de diploma-uitreiking verschuift naar donderdag 8 juli. 
 

3. Aanvullende maatregelen voor het staatsexamen i.v.m. corona 
 Leerlingen krijgen twee herkansingen (zowel CSE als college-examen.) 
 Leerlingen mogen een vak wegstrepen (m.u.v. de kernvakken) om zo alsnog te 

kunnen slagen. 
 Leerlingen mogen voorafgaand aan hun mondelinge college-examen bewijsstukken 

inleveren van hun prestaties, zoals een cijferlijst. 
 Er mag een docent of mentor aanwezig zijn bij de mondelinge college-examens op 

verzoek van de leerlingen. 

Hopelijk heb ik jullie zo voldoende geïnformeerd. Voor vragen kunnen jullie terecht bij de mentoren 
of bij mij. 

Met vriendelijke groet namens de mentoren, 

Annette Belhaj, teamleider team 4 en 5 h/v 
a.belhaj@vsodaafgeluk.nl 
065230784 
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