
Aanvullingen op het SOML examenreglement schooljaar 2020-2021 vmbo, havo en vwo in verband met de 

maatregelen examinering 2021. Het betreft hier schoolspecifieke aanvullingen. 

 

Artikel 60c. Spreiden centraal examen over de tijdvakken 

Uiterlijk 9 april geeft de kandidaat de definitieve keuze door welke toetsen van het centraal examen hij/ zij in het 

eerste en het tweede tijdvak voor het eerst aflegt. Hiervoor vult hij/zij een papieren formulier in ondertekend door 

de kandidaat en zijn/haar ouders( indien de kandidaat jonger is dan 18 jaar). Het formulier dient ingeleverd te 

worden bij de mentor. Tevens vult de kandidaat uiterlijk 9 april de magister app in. 

 

Tot aan 23 april kan er in een uitzonderlijk geval nog iets gewijzigd worden. Hiervoor dient de kandidaat contact 

op te nemen met de teamleider van de desbetreffende afdeling. 

Indien de kandidaat zich later dan 23 april meldt bij de teamleider, besluit de directeur welke toetsen van het 

centraal examen de kandidaat in het eerste en het tweede tijdvak voor het eerst aflegt. 

 

Als de leerling geen keuze heeft doorgegeven of zich later dan 23 april meldt, dan laat de school uiterlijk 30 april 

aan de leerling weten welke vakken de leerling in het eerste en/of het tweede tijdvak voor het eerst aflegt. 

 Het persoonlijk rooster voor afname van de vakken wordt uiterlijk 10 mei 2021 voor tijdvak 1 in de agenda 

van magister geplaatst. 

 Het persoonlijk rooster voor afname van de vakken wordt uiterlijk 7 juni 2021 voor tijdvak 2 in de agenda 

van magister geplaatst. 

 Het persoonlijk rooster voor afname van de vakken wordt uiterlijk 5 juli 2021 voor tijdvak 3 in de agenda 

van magister geplaatst. 

 Dit rooster is bindend. 

 

Artikel 45 Verhindering of afwezigheid centraal examen 

Kandidaten die door ziekte of andere aantoonbare vormen van overmacht niet kunnen deelnemen aan het 

centraal eindexamen, melden dit telefonisch aan de teamleider van zijn of haar afdeling minimaal één uur vóór 

aanvang van het eindexamen en dienen een schriftelijke verklaring van de ouders of verzorgers in te leveren, 

uiterlijk 24 uur na afmelding. 

 

Artikel 60f Extra herkansing 

1. In afwijking van artikel 51, eerste lid, heeft de kandidaat die in schooljaar 2020–2021 het eindexamen afsluit 

en de kandidaat, bedoeld in artikel 59, eerste lid, het recht om voor twee vakken van het eindexamen waarin 

de kandidaat al centraal examen heeft afgelegd, in het tweede of derde tijdvak opnieuw deel te nemen aan 

het centraal examen. 

2.  De kandidaat, bedoeld in artikel 37a, die in het voorlaatste of direct daaraan voorafgaande schooljaar is 

toegelaten tot het eindexamen in één of meerdere vakken kan het recht, bedoeld in het eerste lid, ook 

toepassen op die vakken, met dien verstande dat de kandidaat: 

a.  het recht bedoeld in het eerste lid niet kan gebruiken voor vakken waarvoor de kandidaat in het 

 schooljaar 2019–2020 een resultaatsverbeteringstoets heeft gemaakt; 

b.  in afwijking van het eerste lid, slechts het recht heeft om opnieuw deel te nemen aan het centraal 

 examen van één vak indien hij in het schooljaar 2019–2020 voor twee andere vakken dan het 

 profielvak een resultaatsverbeteringstoets heeft gemaakt. 

3.  In afwijking van artikel 51, tweede lid, stelt de kandidaat de directeur op een door de directeur te bepalen 

wijze en voor een door de directeur te bepalen tijdstip in kennis van de vakken die hij in het tweede of derde 

tijdvak herkanst. 

 



De kandidaat stelt de directeur middels het invullen van een formulier, beschikbaar gesteld door de administratie, 

uiterlijk 11 juni 2021 om 12.30 u in kennis van gebruikmaking van het in het eerste lid bedoelde recht. Dit geldt 

voor de herkansing in tijdvak twee. 

 

De kandidaat stelt de directeur middels het invullen van een formulier, beschikbaar gesteld door de administratie, 

uiterlijk 05 juli 2021 om 12.30 u in kennis van gebruikmaking van het in het eerste lid bedoelde recht. Dit geldt 

voor de herkansing in tijdvak drie. 

Dit rooster is bindend. 

 

 

 

 


