
 
Utrecht, 10 april 2020 
 
 
Betreft: Aanpassing planning examens + nieuwe slaag-zakregeling 
 
 
Beste ouders/verzorgers, beste leerling, 
 
Er wordt vanuit de overheid steeds meer duidelijk wat wij als school moeten en kunnen doen om alle 
leerlingen zo goed mogelijk naar een diploma te begeleiden. Eerder werd al bekend dat de Centraal 
Eindexamens (CE’s) niet door gaan. Wat wel doorgaat zijn de Schoolexamens (SE’s) . Dat zijn de SE-
toetsen zoals we die altijd in de bufferweken afnemen + de andere onderdelen uit het PTA 
(Programma van Toetsing en Afsluiting). 
 
Op 8 april heeft het ministerie de nieuwe slaag-zakregeling bekend gemaakt. In die regeling staat aan 
welke eisen je cijfers moeten voldoen om te slagen en welke herkansingsmogelijkheid er nog is als je 
in het eerste tijdvak gezakt bent.  
 
In het PTA staat hoe de verschillende onderdelen van het schoolexamen worden afgenomen. Bij een 
paar onderdelen is dat veranderd. We hebben namelijk als school de mogelijkheid gekregen om 
bepaalde toetsen niet af te nemen en/of toetsen op een andere manier af te nemen (bv. op afstand in 
plaats van op school). Wat die veranderingen zijn hoor je van je vakdocenten. 
 
Hieronder een aangepaste planning voor de rest van het schooljaar: 
 

Datum:  Bijzonderheden: 

6 april -10 april 
Leren op afstand + 
Inhalen/afronden achterstanden in 
PTA onderdelen 

Zoveel mogelijk op afstand en als het op school 
is, volgens de strikte richtlijnen van het RIVM. 
Leerling heeft persoonlijk bericht gekregen als 
dit voor hem/haar geldt. 

13 april Vrije dag (2de paasdag)  

14 april - 17 april Leren op afstand  

20 april - 21 april Bufferweek SE7 (1e deel) 

Er wordt zoveel mogelijk geprobeerd om toetsen 
op afstand af te nemen. Overige toetsen op 
school. De klas krijgt een toets rooster met 
bijzonderheden. 

22 april - 5 mei Meivakantie 

Uiterlijk 29 april hebben leerlingen aan hun 
mentor doorgegeven welk SE zij extra willen 
herkansen (uit SE1 t/m SE6). Informatie hierover 
komt via de mentoren. Wanneer deze 
herkansing is wordt later bekend gemaakt. 

6 mei - 8 mei Bufferweek SE7 (2e deel) 
Alle opdrachten en toetsen moeten aan het eind 
van deze week gemaakt en ingeleverd zijn. 

11 mei - 15 mei 
Uit de Bufferweek van SE7 mag 
iedere leerling 2 SE’s herkansen. 
 

Uiterlijk 13 mei hebben leerlingen aan hun 
mentor doorgegeven welke 2 SE’s zij willen 
herkansen (SE7). 

18 mei - 20 mei Afname Herkansing 1 (SE7) Leerling krijgt hierover nog bericht. 

21 mei - 22 mei Vrije dagen (Hemelvaart)  

25 mei Vrije dag (Suikerfeest)  

26 mei - 29 mei Afname Herkansing 2 (SE7) Leerling krijgt hierover nog bericht. 

1 juni Vrije dag (2de pinksterdag)  

4 juni 
Einde eerste tijdvak: 
Uitslagbepaling 

Leerlingen worden door mentoren gebeld of ze 
geslaagd of gezakt zijn 

 



Op 4 juni gaat de examencommissie bespreken welke leerlingen geslaagd of gezakt zijn. Zij doen dat 
aan de hand van de gisteren bekend geworden vernieuwde slaag-zak-regeling. Ben je benieuwd hoe 
je er nu voorstaat en waar je aan moet voldoen? Als je meer wilt weten over de regeling, kijk dan naar 
de factsheets van de Rijksoverheid. Sowieso moet je voor alle opdrachten en toetsen uit het PTA een 
cijfer in Magister hebben staan om te kunnen slagen. 
 
Na deze eerste examenuitslag komt er nog een herkansingsmogelijkheid. 
Die herkansing mag de school zelf inplannen en dat zullen we dus ook doen zodra we de uitslag 
weten. 
 
Voor de gehele toets planning (zie schema hierboven) geldt dat we proberen zoveel mogelijk 
onderdelen op afstand te toetsen. Bij alle afnames die alleen op school gedaan kunnen worden, zullen 
wij de richtlijnen van het RIVM volgen. Leerlingen hebben een duidelijke instructie gekregen waaraan 
ze zich strikt moeten houden voor hun eigen gezondheid en die van anderen. Op die manier kan alles 
doorgaan en blijft iedereen gezond. Mochten hier nog vragen over zijn dan kan er contact opgenomen 
worden met de examensecretaris dhr. Peter op nummer: 030-264 61 15.  
 
Het kan zijn dat nieuwe ontwikkelingen ervoor zorgen dat we dit programma weer aan moeten passen. 
Daar zullen we jullie dan zo snel mogelijk over informeren. 
 
Met vriendelijke groet, 
Trajectum College 
 
 
 
Maurits Depla 
Directeur 

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-onderwerp/onderwijs/examens

