
ERRATA Examenreglement. 

In verband met de gevolgen voor de schoolexamens door de maatregelen rondom het 

coronavirus worden de artikelen 3.10.1, 4.10.6 en 4.10.7 uit het examenreglement als volgt 

aangepast: 

 

3. Het schoolexamen vmbo-t 

 

3.10.1 Elke leerling heeft recht op 1 herkansing in het derde leerjaar en maximaal 3  

herkansingen in het vierde leerjaar, waarvan maximaal 2 per vak.  Per vak wordt in het 

PTA vermeld welke toets(en) voor herkansing in aanmerking komt/komen.  

 a.  Praktische opdrachten komen niet voor herkansing in aanmerking, m.u.v. de 

praktische opdrachten die n.a.v. de coronamaatregelen in het PTA zijn 

opgenomen als vervanging van schriftelijke toetsen. 

 b.  De leerling uit het vierde leerjaar krijgt aan het eind van toetsweek 2 en 

toetsweek 3 gelegenheid tot herkansing. 

 c.  In het vierde leerjaar mogen er per toetsperiode maximaal twee herkansingen 

worden gebruikt. 

 d.  De herkansingen vinden plaats in de daarvoor gereserveerde weken.  

In het overzicht van data, behorende bij het schoolexamen, staat vermeld vóór 

welke datum het verzoek tot herkansing moet zijn ingediend. 

 

 

Errata in tekst van het PTA 

In het PTA van 4MAVO worden de artikelen 5.4 en 5.5 als volgt aangepast: 

 

5.4  Er bestaat geen herkansingsmogelijkheid voor praktische opdrachten, m.u.v. de  

 praktische opdrachten die n.a.v. de coronamaatregelen in het PTA zijn 

opgenomen als vervanging van schriftelijke toetsen. 

 

5.5  In totaal heb je drie herkansingsmogelijkheden in leerjaar 4, waarvan maximaal twee 

per vak. Het tijdstip van afname van de herkansingen is als volgt geregeld: 

 4 mavo: 

 •  Keuze 1 of 2 herkansingen na TW-jan (er mogen toetsen uit TW-nov en TW-jan 

worden herkanst). Deze herkansingstoetsen worden van17/2/2020 t/m 21/2 2020 

afgenomen. 

 •  Keuze 1 of 2 herkansingen na TW-mrt voor kijk- en luistertoetsen, toetsen uit 

TW-jan en/of toetsen uit de periode TW-mrt en de aangepaste praktische 

opdrachten economie en biologie. Deze herkansingstoetsen worden niet 

eerder dan in de tweede helft van mei afgenomen. De exacte afnamedata 

van deze herkansingstoetsen worden zo spoedig mogelijk bekend gemaakt. 

 

 


