Brief als addendum van het examenreglement overeenkomstig
artikel 60a
tot en met 60 g Eindexamenbesluit VO, als gevolg van maatregelen
ter bestrijding van de Covid-19 pandemie

Heerlen, 22 maart 2021
Aan: de examenleerlingen havo 5 en atheneum en gymnasium 6 2021
en ouder(s)/verzorger(s),
Betreft: informatie over de Centrale Examens 2021
Beste examenkandidaten en ouder(s)/verzorger(s),
In deze brief informeren wij je over de Centrale Examens 2021 en waar je meer informatie
kunt vinden. De overheid heeft als gevolg van de Coronacrisis zaken aangepast omtrent de
Centrale Examens in 2021.
In de recent naar jou en je ouder(s)/verzorger(s) verstuurde Maartbrief 2021 staan de
belangrijkste wijzigingen omtrent de Centrale Examens 2021 en meer informatie tot en met de
diploma-uitreiking. Alle mentoren van de examenleerlingen besteden in de komende weken
aandacht aan de regelgeving over de Centrale Examens tijdens het wekelijkse mentoruur.
Hierbij wordt een powerpoint presentatie gebruikt voor alle examenkandidaten. In deze
presentatie staat de informatie kort en helder gerangschikt.
https://bernardinuscollege.nl/wp-content/uploads/2021/03/Presentatie-Eindexamen-2021BC-maart-2021.pdf
Tevens staan er diverse links naar websites van de overheid. Raadpleeg de officiële websites
van de overheid altijd. Eventuele aanpassingen worden door de overheid op deze websites
gepubliceerd.
Wij vragen je speciale aandacht voor de wijziging en verruiming van de slaag-zakregeling
(havo-atheneum-gymnasium) 2021. Je krijgt de mogelijkheid om je Centrale Examens te
verdelen over meerdere tijdvakken. Wij adviseren je om de regelgeving goed te lezen en met
je mentor te spreken over je persoonlijke situatie. De uitbreiding van het aantal tijdvakken (CE
1, CE 2 en CE 3) is door de overheid in het leven geroepen om in eerste instantie te kunnen
handelen als je ziek bent of Corona gerelateerde verschijnselen hebt. Op de tweede plaats om
eventueel meer voorbereidingstijd te realiseren voor één of meerdere Centrale Examens. Het
derde tijdvak is een ‘herkansingstijdvak’.
In de presentatie staat eveneens hoe jij je via SOM kunt inschrijven voor tijdvak 1 (CE 1) en/of
tijdvak 2 (CE 2). Je bent zelf verantwoordelijk voor de inschrijving. Daarnaast willen wij
benadrukken dat jij tot en met 15 juli 2021 beschikbaar moet zijn voor het maken van
examens. Zeker in deze Coronatijd moet je rekening houden met mogelijk afwijkende
besluiten van de overheid omtrent de afname van Centrale Examens.
Wij wensen je heel veel succes in de finale van je examenjaar. Heb je vragen? Neem contact op
met je mentor.

Met vriendelijke groeten,
de schoolleiding

