Addendum examenreglement HAVO en VMBO-TL cohort 2020-2022, schooljaar
2020-2021; betreft herkansingregeling
Verruiming herkansingsregeling kandidaten voor-examenjaar ivm
coronamaatregelen.
Gezien de effecten van de coronamaatregelen gedurende schooljaar 2020-2021 is een verruiming
doorgevoerd van de herkansingsregeling SE’s voor het voor-examenjaar H4 / TL3 van cohort 20-22.
Alle overige bepalingen blijven gehandhaafd.
Onderstaand de geldende herkansingsregeling van cohort 20-22 (artikel 18 uit het
examenreglement), met daarin de aanpassingen in geel.

Artikel 18

Herkansingen
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Er is één herkansingsperiode per schooljaar. Elke kandidaat mag na de voorlaatste toetsperiode
van het schooljaar maximaal twee (2) PTA-toetsen* (geen praktische opdrachten of onderdelen
van T4 of T7) herkansen, ongeacht het behaalde cijfer.
In het PTA is aangegeven welke toetsen herkansbaar zijn.
In deze herkansingsperiode is slechts één PTA-toets per vak herkansbaar.
Nadere bepaling:
 De kandidaat van havo-4/vmbo-3 mag twee (2) PTA toetsen* herkansen uit de
toetsperiodes van het lopende schooljaar.
 De kandidaat van havo-5/vmbo-4 mag in totaal twee (2) PTA toetsen herkansen uit de
toetsperiodes van het lopende schooljaar en uit de laatste periode van het voorgaande
schooljaar.
In havo-4 en TL-3 kan één PTA-cijfer (T4) worden samengesteld uit de beoordelingen van
tussentijdse toetsen en opdrachten. Onderdelen van dit T4 cijfer zijn niet herkansbaar, tenzij
anders aangegeven in het PTA.
In havo-5 en TL-4 kan één PTA-cijfer (T7) worden samengesteld uit de beoordelingen van
tussentijdse toetsen en opdrachten. Onderdelen van dit T7 cijfer zijn niet herkansbaar, tenzij
anders aangegeven in het PTA.
Een ingehaalde toets mag niet herkanst worden.
Een gemiste herkansing kan niet ingehaald worden.
Herkansingstoetsen gaan over dezelfde leerstof, zijn van vergelijkbare moeilijkheidsgraad en
duren even lang als de toetsen in eerste instantie. Zij worden in dezelfde toetsvorm afgenomen
(schriftelijk, mondeling, auditief etc.).
Het hoogst behaalde cijfer geldt als definitief cijfer voor die toets.
Wanneer er in een periode van het schooljaar duidelijk sprake is van vakverwaarlozing vervalt
het recht op herkansing van de toets in dat vak voor die periode. De docent geeft dit minimaal
vijf werkdagen vóór aanvang van de bijbehorende toetsweek schriftelijk en onderbouwd
met argumenten, aan bij de teamleider. De teamleider beslist. Leerling en ouders worden
tijdig schriftelijk door de teamleider ingelicht.

*Door de effecten van de coronamaatregelen in het voorexamenjaar, wordt het
maximum/totaal van twee (2) PTA-toetsen in het voor-examenjaar verruimd naar
maximaal/totaal drie (3) PTA-toetsen.
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