
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Valkenswaard, 17 december 
 
 
Geachte ouders,  
 
In onze brief van dinsdag waren nog een paar vragen onbeantwoord gebleven. En intussen 
zijn er ook weer nieuwe ontwikkelingen. We praten u even bij:  
 
1) De toetsweek voor Havo-2-3-4 en Vwo-2-3-4-5 wordt een week verplaatst en vindt 

dus plaats van 20 januari 2021 tot en met 27 januari 2021, als de lockdown dan 

tenminste is opgeheven en we weer naar school mogen. Als de lockdown nog na 18 

januari voortduurt, dan vervalt deze toetsweek voor Havo-2-3-4 en Vwo -2-3-4-5 

definitief. 

2) De toetsweek voor Vmbo GT leerjaar 4 gaat gewoon door, in de geplande periode 

van 13 januari 2021 tot en met 20 januari 2021. Dat kan gewoon op school; de 

regering heeft daar toestemming voor gegeven. 

3) Voor Vmbo GT leerjaar 3 gaan de PTA-toetsen door, ook in de geplande periode van 

13 januari 2021 tot en met 20 januari 2021. Omdat het hier om examenonderdelen 

gaat, is ook dit toegestaan. (Het gaat om maatschappijleer, NS-1 en NS-2. De data 

komen in Magister.) 

4) De PTA-toets maatschappijleer voor Vmbo BK leerjaar 3 gaat ook gewoon door. 

5) De geplande LOB-week voor leerjaar 2-Vmbo GT-regulier van 11 januari 2021 tot en 

met 15 januari 2021 vervalt. Informatie over de nieuwe week komt in januari. 

6) Een examenleerling Havo/Vwo heeft standaard recht op twee herkansingen van 

toetsen uit de schoolexamenweken, inclusief de kijk- en luistertoetsen. Gezien de 

uitzonderlijke  omstandigheden is het gerechtvaardigd om de leerlingen één extra 

herkansing aan te bieden. Dat is in schoolleiding en examencommissie en met 

Examenloket besproken. 

a. Iedere leerling heeft dus recht op drie herkansingen (en dat mogen toetsen van 

hetzelfde vak zijn).  

b. De periode van inhaal/herkansingen is één dag langer geworden: woensdag 7 

april is hieraan toegevoegd.  

c. Het herkansen vindt dus plaats tijdens de inhaal-/herkansingsperiode van 

woensdag 7 april tot en met maandag 12 april met uitloopdag dinsdag 13 april.  

7) Eventuele versoepelingen in het schoolexamen Vmbo worden in januari bericht. 

8) Gisteren werd bekend dat de examenkandidaten ook van hogerhand meer ruimte 

krijgen. Er zijn nu drie reguliere tijdvakken voor de zomervakantie. De perioden en 

uitslagdagen kunt u vinden in de Kalender op de site. Hier kunt u meer informatie 

vinden over deze maatregelen.  De maatregelen worden in januari uitgewerkt.  

Aan de ouders van alle leerlingen van de school  

https://nieuwsbrief.examenblad.nl/wv/vlentbl89hzc/jmqh8dv0ion6amlf
https://nieuwsbrief.examenblad.nl/wv/vlentbl89hzc/jmqh8dv0ion6amlf
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9) We stoppen na vandaag met het weergeven van de aantallen besmettingen op de 

site. Als de lockdown voorbij is (en corona nog niet), beginnen we er weer mee.  

Aan examenleerlingen die op school komen en aan hun ouders blijven we 

besmettingsnieuws doorgeven. 

10) We vragen u om uw zoon of dochter in januari langs de gewone weg (bellen) 

ziek te melden, als dat het geval is. Langs dezelfde weg ook graag weer beter 

melden! 

 

Graag wensen we u fijne Kerstdagen en een gezond en gelukkig 2021 toe.  

 

 

Namens de schoolleiding, 
met vriendelijke groet, 
 
 
S.M. (Sietse) Hoogeboom, 
Manager onderwijs. 
hg@sgweredi.nl  
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