
 
 
 
 

 
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 havo-examens dit schooljaar in verband met corona. De aanpassingen hebben gevolgen voor 
de oorspronkelijke planning van het centraal schriftelijk examen en de schriftelijke college-examens.  
 
 
Spreiden 
Leerlingen mogen hun centraal schriftelijke examens en schriftelijke college-examens spreiden over 
twee tijdvakken: het 1e en het 2e tijdvak. Daarom is het 2e tijdvak uitgebreid. Eind maart ontvangen 
de leerlingen een digitale link waarin de mogelijkheid van spreiding wordt uitgelegd en waarin de 
keuze kan worden doorgegeven.  
 
Tijdvakken 
De data van de tijdvakken zijn: 

• Tijdvak 1: 11 mei t/m 1 juni 2021 
• Tijdvak 2: 14 t/m 25 juni 2021  

 
(Het rooster van het 1e tijdvak staat in de bijlage bij deze brief.) 
 
Herkansingen 
Staatsexamenkandidaten die opgaan voor een heel diploma en die nog niet geslaagd zijn, maar nog 
wel een kans maken om te slagen, maken hun herkansingen in het 3e tijdvak.  
Dit schooljaar krijgen de staatsexamenkandidaten een extra herkansing. 
Dit betekent dat zij voor twee vakken alle onderdelen van het examen mogen herkansen (Dus zowel 
het centraal schriftelijk examen als alle onderdelen van het college-examen voor die twee vakken.) 
Het 3e tijdvak voor de herkansingen van de centraal examens en schriftelijke college-examens valt 
tussen 10 en 19 augustus. Daarna zijn de mondelinge herkansingen. De data van de 
herkansingsdagen worden pas aan het einde van het schooljaar vastgesteld in overleg met de 
voorzitter van het staatsexamen. 
 
Mondelinge college-examens 
De dagen voor de mondelinge college examens zijn vastgesteld. Zij vallen op: 
Zaterdag 3, maandag 5 en dinsdag 6 juli 
 
 
Wij spannen ons in om iedereen mee te nemen in de steeds veranderende maatregelen. Mocht 
iemand vragen hebben over de examens, dan kan hierover contact opgenomen worden met de 
examensecretaris, dhr. M. de Vries (m.devries@vsodaafgeluk.nl) of met ondergetekende.  
 
Met vriendelijke groet,  
 
Annette Belhaj 
Teamleider klas 4 en 5 havo/vwo 
a.belhaj@vsodaafgeluk.nl 
0652307845 
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