
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Beste ouder(s), verzorger(s) en leerlingen, 
 
Wat een rare week was deze  laatste schoolweek van 2021.  
Zaterdagavond 18 december een persconferentie en op maandag was de school 
gesloten voor bijna alle leerlingen. Het team heeft dit ontzettend jammer 
gevonden. Wat we vooral niet fijn hebben gevonden, is dat we de meeste 
leerlingen niet meer op school hebben kunnen zien en dat de kerstactiviteiten van 
donderdag 23-12 niet hebben kunnen plaatsvinden. Erg jammer allemaal.  
 
Ik blijf het wederom zeggen, ik ben super blij met alle leerlingen en medewerkers. 
Vanaf de zomervakantie is het gelukt om de school open te houden. We hebben in 
november een dip gehad vanwege besmettingen, maar dat waren er niet zoveel dat de school dicht moest. Helaas is 
er wel lesuitval geweest. Veel hebben we kunnen opvangen door extra inzet van de medewerkers.  
 
Op naar het nieuwe jaar 2022. Wat er gaat gebeuren na de vakantie is nog niet duidelijk. De maatschappij blijft tot en 
met 14 januari in lockdown. Maar of de scholen wel weer open mogen op 10 januari dat wordt op 3 januari in een 
persconferentie medegedeeld. U hoort uiterlijk 7 januari van ons hoe we na de vakantie gaan starten. 
 
Ik wens iedereen een fijne vakantie en, ondanks alles, fijne kerstdagen en een mooie jaarwisseling. Ik wens iedereen 
een jaar waarin we verdraagzaamheid hoog in het vaandel hebben staan, een jaar waarin we elkaar kunnen 
ontmoeten, naar elkaar luisteren en respect hebben voor elkaar. 
 
Mevr. M. van den Hoven 
 
Jongeren en mediawijsheid 2022 
 
TikTok, Snapchat, games, Instagram: jongeren leven in de digitale wereld. Ze maken daar van alles mee maar zijn 
nog niet mediawijs. Ze hebben begeleiding nodig van opvoeders, maar dat is nog niet zo makkelijk want wij zijn er zelf 

niet mee opgegroeid. Hoe maak je goede afspraken over schermtijd zonder ruzie 
te krijgen? Hoe leer je ze focussen zonder digitale afleiding? Hoe voorkom je 
online pestgedrag? Wat leer je ze over privacy, online veiligheid, nepnieuws?  
Op 13 januari 2022 van 19.00 uur t/m 20.15 uur zal ervaren spreker Freek 
Zwanenberg van Bureau Jeugd & Media een online presentatie verzorgen over 
mediaopvoeding. Hij geeft zowel de laatste wetenschappelijke inzichten als 
praktische tips voor thuis. Ouders kunnen vragen stellen en wisselen ervaringen 
uit. In een promovideo op YouTube stelt hij zichzelf voor. 

Via deze link kun u zich voor de voorlichting aanmelden. Dit kan t/m maandag 10 januari 2022.  
 
 
Proefwerkweek leerjaar 1 en 2  
 
In de jaarplanner staat in de week van 24 januari t/m vrijdag 28 januari 2022 een proefwerkweek gepland. Het is op dit 
moment onduidelijk of de school na de kerstvakantie de lessen online of fysiek verzorgt. De regering zal hier op 
maandag 3 januari een beslissing over nemen. 
Door deze onzekerheid kunnen wij nog niet aangeven hoe de proefwerkweek eruit komt te zien. De leerlingen hoeven 
zich nog niet voor te bereiden op de proefwerkweek. De voorbereidingstijd voor de proefwerkweek start altijd twee 
weken voor aanvang. Zij kunnen nu lekker genieten van een welverdiende vakantie. Na de vakantie komt er meer 
duidelijkheid en ontvangt u hierover meer informatie. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nieuwsbrief 8 
Schoolweek: 18 
 

https://youtu.be/Au3X8XrJIeQ
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=MaAM_gp_gkuO6uRreZ_chgo3A80CYr9Mm8ajFIR-tTVUMDBCQzVaNFRGQzROMDNGTkxBRUgyMEs2WC4u


PTA week 
 
De huidige maatregelen zijn erop gericht om schoolexamens zoveel mogelijk door te laten gaan.  
Voor de bovenbouw geldt daarom dat de geplande PTA-week door gaat.                 
Indien de maatregelen op 3 januari wijzigen, zullen wij in die week communiceren over de PTA-week. 
 
 
Examens 
 
Graag brengen wij jullie op de hoogte van de maatregelen van de regering met betrekking tot de afname van de 
examens vmbo en havo 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 VMBO-KB 

• Vrijdag 1 april 2022; laatste dag voor het invoeren van de cijfers van de schoolexamens.  
• Maandag 4 april 2022; leerlingen krijgen hun SE-lijst mee naar huis. 
• Dinsdag 5 april 2022; SE-lijst ondertekend retour. 
• Vrijdag 22 april 2022; laatste dag om aan te geven of de leerling examens wil spreiden. 
• Maandag 11 april t/m vrijdag 15 april 2022 verplichte examentraining.  
• Maandag 9, dinsdag 10, woensdag 11 mei 2022 facultatieve examentraining.  

 
Nieuwe planning schoolexamens VMBO-TL + HAVO 

• Donderdag 7 april 2022; laatste dag voor het invoeren van de cijfers van de schoolexamens.  
• Dinsdag 19 april 2022; leerlingen krijgen hun SE-lijst mee 

naar huis. 
• Woensdag 20 april 2022; SE-lijst ondertekend retour. 
• Vrijdag 22 april 2022; laatste dag om aan te geven of de 

leerling examens wil spreiden. 
• Maandag 11 april t/m vrijdag 15 april 2022 verplichte 

examentraining. 
• Maandag 9, dinsdag 10, woensdag 11 mei 2022 facultatieve 

examentraining.  
 
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 u 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 (eerste afnames): 12 t/m 30 mei 2022 
o Bekendmaking N-term:  

9 juni 2022 VMBO-TL en havo 
15 juni 2022 VMBO-KB 

• Tijdvak 2 (eerste afnames en herkansingen): 13 t/m 24 juni 2022  
o Bekendmaking N-term 1 juli 2022 

• Tijdvak 3 (herkansingen): 5 t/m 8 juli 2022 
o Bekendmaking N-term 14 juli 2022 

 
Herkansingen 
Indien de leerling dat wil, mag de eerste afname van vakken en de herkansing(en) van andere vakken in het tweede 
tijdvak gecombineerd worden. De leerling weet in dat geval nog niet de volledige uitgangspositie voor alle vakken. Om 
die reden is het verstandig dat de leerling een zorgvuldige afweging maakt, eventueel samen met de docent. Een 
verkeerde keuze geeft geen recht op een extra herkansing. Bij constatering van een, achteraf, verkeerd gemaakte 
keuze is ongeldig verklaren van het examen door de school niet toegestaan.  
 
 
VMBO-KB; Beroepsgericht profielvakken en het cspe  
Het centraal schriftelijk en praktisch examen (cspe) in het vmbo wordt dit schooljaar gedeeltelijk afgesloten met een 
centraal examen en gedeeltelijk met een schoolexamen. Twee van de vier (voor vmbo-k) onderdelen worden getoetst 
met een centraal examen. De deeltaken die buiten de centraal te examineren onderdelen vallen, maken deel uit van 
het schoolexamen.  
 
 

Profiel/schoolsoort Cspe onderdeel 
E & O kb A en D 



 
Staatsexamen  
Uitbreiding tweede tijdvak en spreiding over tijdvakken   
• Het volledige staatsexamen, dat voor de meeste vakken bestaat uit een centraal examen en een college-examen 
(dat weer kan bestaan uit mondelinge, schriftelijke en praktische college-examens) per vak, vindt dit examenjaar op 
de reguliere wijze plaats.   
• De afname van het centraal examen vindt plaats volgens het afnamerooster voor het eerste en het tweede tijdvak 
dat ook geldt voor reguliere vo-scholen.  
LET OP: het eerste tijdvak voor staatsexamenkandidaten start op dinsdag 10 mei!  
 
 
Staatsexamenkandidaten hebben ook de mogelijkheid om de centrale examens te spreiden over het eerste en het 
tweede tijdvak. Staatsexamenkandidaten (en bij het staatsexamen betrokken scholen) kunnen op de website van 
DUO het rooster vinden van de centrale examens en de college-examens.   
• Staatsexamenkandidaten herkansen hun centrale examens na afloop van de college-examens, tijdens het derde 
tijdvak van het staatsexamen in augustus. Dit is conform het verloop in andere jaren en houdt verband met het feit dat 
kandidaten pas na afloop van de college-examens hun uitgangspositie kennen, weten of ze recht hebben op een 
herkansing en kunnen inschatten welk vak zij willen herkansen. Dat komt doordat de college-examens van 
staatsexamenkandidaten (net als in andere jaren) worden afgenomen na het centraal examen.   
  
Extra herkansing  
De herkansingsregeling voor staatsexamenkandidaten die opgaan voor een diploma is uitgebreid.  
Staatsexamenkandidaten die dit jaar opgaan voor een diploma en in eerste instantie niet geslaagd zijn, krijgen het 
recht op het herkansen van alle onderdelen van maximaal twee vakken waarin zij in 2022 staatsexamen hebben 
gedaan, mits zij daardoor alsnog kunnen slagen. Met onderdelen wordt bedoeld: centraal examen, mondeling college-
examen, schriftelijk college-examen en praktisch college-examen. 
 
Zie voor extra informatie; 

• het servicedocument examens 2021-2022 Servicedocument examens 2021-2022.pdf  
• en het besluit eindexamen VO 2022 Desktop\Besluit eindexamen VO 2022.pdf 

 
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 examensecretarissen, dhr. M. de Vries en mevrouw M. Ho-
Sam-Sooi (examensecretaris@vsodaafgeluk.nl) of met ondergetekenden.  
 
Met vriendelijke groet,  
 
J. Delforge  
Teamleider 4 vmbo en zijinstroomklassen 
J.delforge@vsodaafgeluk.nl  
 
A. Belhaj 
Teamleider bovenbouw havo/vwo 
A.belhaj@vsodaafgeluk.nl 
 
Belangrijke data 
 
 
Zaterdag 25 december t/m zondag 9 januari:   Kerstvakantie 
 
Woensdag 12 januari:    19.00 – 21.00 DMR vergadering  
 
Donderdag 13 januari:    19.00 – 20.30 Social Media avond(online) 
 
Maandag 24 t/m vrijdag 28 januari:   Toetsweek 
 
Dinsdag 25 januari:    Inhaaldag 
 
   
 
Tijdens de inhaalmiddag of inhaaldag kunnen leerlingen door mentoren of vakdocenten op school worden 
gevraagd voor:   

- het inhalen van toetsen 
- het (af)maken van PO’s 
- of voor individuele begeleiding  
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