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Geachte ouder / verzorger,
Het schooljaar voor de vierdejaars leerlingen nadert zijn einde. Rond de meivakantie zullen zowel de
praktijkexamens als de centraal examens plaatsvinden. Aangezien tijdens deze periode een goede
planning en organisatie van het grootste belang is, wil ik uw aandacht vragen voor onderstaande
planning.
De praktijkexamens (CSPE) gaan vanaf maandag 1 april van start. Dat houdt in dat op vrijdag 29 maart
de reguliere lessen stoppen. De vakdocenten plannen zelf de examens in en delen dit met de
leerlingen.
Hieronder alle data op een rijtje:
Dinsdag 5 maart: Start rekentoets poging 3.
In de week van 11 februari worden de uitslagen van de rekentoetsen uit januari
bekendgemaakt. Je ontvangt die resultaten via je mentor c.q. magister. Leerlingen
die, in die periode, 3F willen doen in plaats van 2F kunnen zich t/m vrijdag 22
februari, per mail, opgeven bij de heer Elias r.elias@hoofdvaartcollege.nl.
Voorwaarde is wel dat je minimaal een 9 hebt gehaald voor 2F.
Zaterdag 23 maart Lyceo examentraining. Hierover ontvangt u nog een aparte brief.
Vrijdag 29 maart: Sluit de laatste cijferperiode. De cijfers voor het schoolexamen (SE) moeten
dan in magister staan.
Maandag 1 april:

1. Start CSPE (praktijkexamens) basis.
2. Rapportvergaderingen. Docenten en mentor bespreken dan de SE cijfers en
de eventuele herkansingen voor het SE.
Indeling CE avo vakken ontvangt u in de week van 1 april via de mail.

Dinsdag 2 april:

Bespreekt de mentor met de leerling het advies voor de herkansingen van de
SE toetsen.

Vrijdag 5 april:

Zijn de laatste herkansingen en sluit de laatste SE cijferperiode.

Maandag 8 april:

Start er een aangepast rooster, met daarin examentrainingen. Deze
examentrainingen zijn klassikaal of op inschrijving en gaan door tot de start
van het centraal examen. U ontvangt over deze examentrainingen nog nader
bericht.

Dinsdag 9 april:

Vaststellingsvergaderingen van alle SE-cijfers. Mochten leerlingen en/of
ouders/verzorgers het niet eens zijn met de gegevens zoals die dan in magister
staan dan kan er gereageerd worden tot uiterlijk woensdag 10 april 12.00 uur.

Leerlingen die op 9 april nog een incomplete cijferlijst hebben en/of onvoldoende scoren voor
het vak Lichamelijke Opvoeding, zullen worden teruggetrokken van het eindexamen!
Maandag 15 april:

Starten de centrale examens (CE) Het CE voor basis wordt digitaal afgenomen.

Vrijdag 19 april is het Goede Vrijdag en zijn alle leerlingen vrij. Daarna start de Meivakantie. Deze duurt
twee weken.
Maandag 27 mei:

Start Herkansingen voor het CSPE

Donderdag 6 juni:

Rekentoets poging 4

Woensdag 12 juni:

Volgt de bekendmaking van de uitslag van het Centraal Examen en het
praktijkexamen. Op deze dag worden vanaf 14.00 uur alle leerlingen gebeld
door de mentor met de uitslag van de examens. Om 17.00 uur ontvangen wij
alle geslaagde leerlingen op school.

Donderdag 13 juni:

Leerlingen kunnen om 10.00 uur bij de mentor terecht voor overleg over een
eventueel herexamen.

17 – t/m 20 juni:

Herexamens basis

Vrijdag 28 juni:

Uitslag herexamens basis
De leerlingen worden in de loop van de middag door de mentor gebeld.

Als alles goed is gegaan, zullen de diploma’s uitgereikt worden op woensdag 3 juli. U ontvangt, op een
later tijdstip, hier een uitnodiging voor.
Wij verzoeken u om deze planning ook door te nemen met uw zoon/dochter, zodat iedereen weet waar
hij/zij aan toe is.
Bedankt voor uw medewerking!

Met vriendelijke groet,
Elvira Beers
Teamleider

