Spreiden centraal schriftelijke examens 2021
Welke opties zijn er:
1.
2.
3.

- Alle examens in tijdvak I
Herkansen in tijdvak II en/of III
- Spreiden over tijdvak I en II
Herkansen/herprofileren in tijdvak II (van gemaakte examens in
tijdvak I) en/of III
- Alle examens in tijdvak II
Herkansen in tijdvak III

Waar rekening mee houden als er gekozen wordt om te spreiden:
Het al dan niet spreiden van de centraal schriftelijke examens is een persoonlijke keuze
en afhankelijk van de persoonlijke omstandigheden.
Op basis van wat keuzes maken om te spreiden?
Advies om bij het bepalen van de keuzes een overzicht van de examenplanning van alle
drie de tijdvakken bij de hand te hebben!
Onderstaand in willekeurige volgorde overwegingen die gemaakt kunnen worden om een
bepaalde keuze te maken:
-

Maximaal 1 examen per dag;
Tussen elk examen een dag zonder examen (als dat mogelijk is);
Ongunstige verdeling examens voor een bepaald profiel;
Werkdrukvermindering, bijvoorbeeld voor leerlingen met extra vakken;
Leerwerk  tekst verklaren, voor sommige examens is meer/minder
voorbereidingstijd nodig;
- Makkelijke/moeilijke vakken, wat doe je eerst?
Dat moeilijke vak, zodat daarna de focus op andere examens kan of neem je juist
meer tijd om voor te bereiden?;
- Waar extra tijd nodig om voor te bereiden, de SE cijfers geven hier wellicht een goed
beeld van;
- ……
Consequentie van een bepaalde keuze:
- Tijdvak II is korter dan tijdvak I, dus de examens zijn dichter op elkaar gepland.
- Bij het kiezen om voor het eerst op te gaan in het tweede tijdvak bestaat het risico
dat bij onverwachte verhindering (bijvoorbeeld wegens ziekte of corona) het niet
mogelijk is alle examens/herkansingen/herprofileringen in de beschikbare tijdvakken
af te leggen.
- Twee herkansingen/herprofileringen meenemen naar tijdvak III kan betekenen dat er
twee examens op een dag gemaakt moeten worden.

Als je overweegt je examen te spreiden, overleg met je mentor!

