
 
 
 
 

 
Beste leerlingen en ouders/verzorgers, 
 
Graag breng ik jullie op de hoogte van de maatregelen van de regering met betrekking tot de afname 
van de examens vmbo dit schooljaar in verband met corona. De aanpassingen hebben gevolgen voor 
de oorspronkelijke planning van het schoolexamen (pta’s) en het centraal examen.  
 
Nieuwe planning schoolexamens 

• Vrijdag 16 april; laatste dag voor het invoeren van de cijfers van de schoolexamens.  
• Dinsdag 20 april; leerlingen krijgen hun se-lijst mee naar huis. 
• Woensdag 21 april; laatste dag om aan te geven of de leerling examens wil spreiden. 
• Donderdag 22 april; se-lijst ondertekend retour. 
• Maandag 19 april t/m vrijdag 23 april examentraining verplicht.  
• Maandag 10, dinsdag 11, woensdag 12 mei examentraining facultatief.  

 
Spreiden 
Leerlingen mogen hun centraal schriftelijke examens spreiden over twee tijdvakken: het 1e en het 2e 
tijdvak. Daarom is het 2e tijdvak uitgebreid. Eind maart ontvangt de leerling een digitale link waarin 
de mogelijkheid van spreiding wordt uitgelegd en hierin kan de keuze dan worden doorgegeven.  
 
Tijdvakken 
De data van de tijdvakken zijn: 

• Tijdvak 1: 11 mei t/m 1 juni 2021 
o Bekendmaking N-term: 10 juni 

• Tijdvak 2: 14 t/m 25 juni 2021  
o Bekendmaking N-term 2 juli 

• Tijdvak 3: 6 t/m 9 juli (herkansingen)  
o Bekendmaking N-term 15 juli 

 
Herkansingen 
Dit schooljaar krijgen de examenkandidaten een extra herkansing. 
Dit betekent dat zij twee vakken in plaats van één vak mogen herkansen. Een herkansing is pas 
mogelijk als het volledige examen is afgerond. Leerlingen die hun examen spreiden, kunnen pas in 
tijdvak 3 herkansen.  
 
Wij spannen ons in om iedereen mee te nemen in de steeds veranderende maatregelen. Mocht u 
vragen hebben over de examens, dan kunt hiervoor contact opnemen met de examensecretaris, dhr. 
M. de Vries (m.devries@vsodaafgeluk.nl) of met ondergetekende.  
 
Met vriendelijke groet,  
 
Jeffrey Delforge  
Teamleider 4 vmbo en zijinstroomklassen 
J.delforge@vsodaafgeluk.nl  
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