
27 maart 2020 

Betreft: planning afronding schoolexamens havo 5 en vwo 6, maart 2020 

 

 

Hieronder staat de planning zoals die geldt op het Leidsche Rijn College voor de 

afronding van de schoolexamens. Daarbij hebben we een aantal factoren 

meegenomen die van belang zijn voor een goede planning. 

 

1. Voor de examenleerlingen moet er ruim de tijd worden genomen om alle 

schoolexamens op een goede manier af te sluiten. Dit houdt in dat er ruimte moet 

zijn voor het maken van alle SE-toetsen, inhaaltoetsen en herkansingen. 

Daarnaast zou er nog ruimte moeten zijn voor leerlingen die door bijzondere 

omstandigheden toch niet alles op tijd kunnen afmaken; er zullen immers 

leerlingen zijn die door het coronavirus (uiteindelijk de aanleiding voor dit alles) 

niet op de ingeplande momenten alle toetsen kunnen maken. 

 

2. Voor de docenten is het van belang dat er voldoende tijd is voor het maken van 

toetsen, inhaaltoetsen en herkansingen. Ook moeten we in de planning rekening 

houden met het feit dat er nakijktijd is voor alle (inhaal)toetsen en herkansingen. 

 

3. Van woensdag 22 april t/m dinsdag 5 mei is het voorjaarsvakantie; dat is dus een 

periode waarin er geen toetsen kunnen worden afgenomen. Dat beperkt uiteraard 

behoorlijk het maken van een planning. 

 

4. We willen graag de afsluiting van dit bijzondere examenjaar voor de 

examenleerlingen en ouders/verzorgers op een vergelijkbare manier vorm geven 

als voorgaande jaren. Dat houdt in dat er o.a. een formele Dag van de Uitslag zal 

zijn waarop alle examenleerlingen door hun tutoren gebeld zullen worden met de 

mededeling of ze geslaagd zijn. Dit houdt o.a. in dat de leerlingen tot die tijd hun 

cijfers niet op Magister kunnen zien, zoals dat ook altijd gaat bij de examens. 

 

5. Er is op dit moment nog enige onzekerheid over een aantal zaken rondom de 

afronding van de schoolexamens, omdat er nog informatie van minister Slob moet 

komen. O.a. over herkansingsmogelijkheden en de slaag/zak-regeling willen wij 

allemaal de precieze afspraken weten. Daar wachten we ook als school 

(on)geduldig op. 

 

 

Met alle afwegingen en factoren die hierboven staan genoemd, zijn we gekomen tot 

de volgende planning.  

 

Week 14 

Maandag 30 maart t/m vrijdag 3 april  toetsweek (schriftelijk en mondeling) 

 

Week 15 

Maandag 6 april t/m woensdag 8 april  toetsweek (schriftelijk en mondeling) 

Donderdag 9, vrijdag 10 april   mogelijk uitloop mondelinge toetsen 

        

Week 16 

Maandag 13 april     2e paasdag = vrij 

Dinsdag 14 t/m vrijdag 17 april   inhaaltoetsen toetsweek 

 

Week 17 

Maandag 20, dinsdag 21 april   inhaaltoetsen toetsweek 

Woensdag 22 april t/m vrijdag 24 april meivakantie 

 



Week 18 

maandag 27 april t/m vrijdag 1 mei  meivakantie 

 

Week 19 

Maandag 4 mei, dinsdag 5 mei   meivakantie 

woensdag 6 mei     vrij 

donderdag 7 mei    Dag van de Uitslag 

vrijdag 8 mei     opgeven herkansingen 

 

Week 20 

maandag 11 mei t/m vrijdag 15 mei  leren herkansingen en herprofileringen 

 

Week 21 

maandag 18 mei t/m vrijdag 22 mei  herkansingen en herprofileringen 

 

Week 22 

Vrijdag 29 mei     Dag van de Uitslag – na herkansingen 

 


