
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Valkenswaard, 22 februari 2022 

 
Geachte ouders, beste leerlingen, 
 
De overheid heeft onlangs drie besluiten genomen over de examens genomen die van belang zijn. 
1) De ‘duim’-regeling: bij de bepaling van de uitslag mag het onvoldoende resultaat van één 

examenvak buiten beschouwing gelaten worden. Daar mag als het ware ‘een duim’ op gelegd 

worden. (Maar op Vmbo niet bij Nederlands en bij Havo/Vwo niet bij Nederlands, Engels, 

wiskunde.) Dat betekent voor iedereen een verhoogde kans op slagen. (*) 

2) Elke leerling krijgt een extra herkansingsmogelijkheid; er mogen dus twee vakken worden 

herkanst. (*) 

3) Er wordt, net als vorig jaar, een extra examentijdvak ingevoerd. Daardoor kunnen leerlingen, 

als zij dat willen, hun examens spreiden over twee of drie perioden, teneinde beter voorbereid 

te zijn. Dat betekent dat er andere data gelden voor de afwikkeling van het hele examen. U 

kunt ze hieronder in het overzicht vinden. Ook de data van de diploma-uitreikingen moesten 

daardoor veranderd worden. 

Gewijzigde data Examens 2022 

donderdag 9 juni 2022 
  

Uitslag CE-1 voor leerlingen Vmbo GT, 
Havo en Vwo (eerst: 15 juni)  

leerlingen worden door hun mentor 
gebeld tussen 14:00 en 16:00 uur 

maandag 13 juni 2022 Start CE-2  
 

woensdag 15 juni 2022 
  

Uitslag voor leerlingen Vmbo BK  leerlingen worden door hun mentor 
gebeld tussen 14:00 en 16:00 uur 

vrijdag 24 juni 2022 Einde CE-2 
 

vrijdag 1 juli 2022 
  

Uitslag CE-2 leerlingen worden door hun mentor 
gebeld tussen 14:00 en 16:00 uur 

dinsdag 5 juli 2022 Start CE-3 
 

vrijdag 8 juli 2022 Einde CE-3 
 

donderdag 14 juli 2022 Uitslag CE-3  leerlingen worden door hun mentor 
gebeld tussen 10:00 en 11:00 uur 

maandag 18 juli 2022 Diploma-uitreiking Vmbo BK Aanvang 19:30 uur, Sportgebouw 

dinsdag 19 juli 2022 Diploma-uitreiking Vmbo GT Aanvang 19:30 uur, Sportgebouw 

woensdag 20 juli 2022 Diploma-uitreiking Havo Aanvang 19:30 uur, Sportgebouw 

donderdag 21 juli 2022 Diploma-uitreiking WD3 Aanvang 17:00 uur, Sportgebouw 

donderdag 21 juli 2022 Diploma-uitreiking Vwo Aanvang 20:00 uur, Sportgebouw 

 
Het leek me goed u hierover in te lichten. De leerlingen zullen op school gedetailleerde, praktische 
informatie krijgen. Met vriendelijke groet, 
 
 
S.M. (Sietse) Hoogeboom,  
manager onderwijs, hg@sgweredi.nl  
(*) De precieze regelingen kunt u vinden op www.examenblad.nl  

Aan alle examenleerlingen en hun ouders 
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