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Wijziging i.v.m. Corona 

Aanvullende bepalingen havo/vwo 2019-2020  

 

 

2. HERKANSING ONDERDELEN SCHOOLEXAMEN 

2.1 Voor herkansing komen alleen schriftelijke en mondelinge toetsen in 

aanmerking. 

2.2 Een leerling die door ziekte of wettige afwezigheid de eerste zitting van een toets 

gemist heeft, verliest in principe het recht op een herkansing in dezelfde periode. 

De gemiste toets inhalen telt dan als een herkansing. Vanwege de bijzondere 

omstandigheden is besloten dat dit artikel wordt aangepast en leerlingen bij 

ziekte of wettige afwezigheid hun recht op herkansing behouden. 

2.3 Het aantal herkansingen is beperkt:  

in havo 4 en vwo 4 is er één herkansingsmogelijkheid (na periode D);  

in vwo 5, vwo 6 en havo 5 is er na elke periode een herkansingsmogelijkheid.  

De keuze voor de te herkansen toets maakt de leerling zelf. 

Vanwege de bijzondere omstandigheden dit schooljaar is besloten het aantal 

herkansingsmogelijkheden uit te breiden van één naar twee herkansingen na de 

laatste periode 

 

 

Aanvulling  

Examenreglement 2019-2020  

 

5.1. De commissie stelt een onderzoek in en beslist binnen twee weken over het 

beroep, tenzij zij de termijn, met redenen omkleed, heeft verlengd met ten 

hoogste twee weken. De commissie stelt bij haar beslissing zo nodig vast op 

welke wijze de kandidaat alsnog in de gelegenheid zal worden gesteld het 

eindexamen geheel of gedeeltelijk af te leggen, onverminderd het bepaalde in 

artikel 10.2.  

 

 De commissie deelt haar beslissing schriftelijk mee aan de kandidaat, de rector 

en de inspectie. 

 

 De leden van de commissie van beroep zijn:  

 Voorzitter: Dhr. N. van Arkel, docent economie, aangevuld met twee leden van 

de ouderraad 
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