Heerlen, 12 januari 2022
Aan: de examenkandidaten havo, atheneum en gymnasium
en ouder(s)/verzorger(s)
Betreft: januaribrief examenkandidaten schooljaar 2021-2022
Beste leerling, ouder(s)/verzorger(s),
Allereerst wensen wij je/u een goed en gezond 2022 toe.
Wij wensen je toe dat je je het diploma behaalt in juli van dit jaar. In deze brief tref je
informatie aan over:
1. De maatregelen die de school in samenwerking met de overige scholen van SVOPL
heeft

genomen

betreffende

een

extra

herkansing

schoolexamen

voor

de

eindexamenkandidaten in schooljaar 2021-2022
2. De

maatregelen

die

de

overheid

heeft

genomen

betreffende

de

eindexamenkandidaten in het schooljaar 2021-2022
3. Belangrijke data voor de eindexamenkandidaten in het schooljaar 2021-2022

Ad 1.
De maatregelen die de school in samenwerking met de overige scholen van SVOPL
heeft

genomen

betreffende

een

extra

herkansing

schoolexamen

voor

de

eindexamenkandidaten in schooljaar 2021-2022
De eindexamenleerlingen havo, atheneum en gymnasium van het Bernardinuscollege hebben
de mogelijkheid om één extra herkansingsmogelijkheid voor een schoolexamen uit de gehele
schoolexamenperiode te gebruiken, inclusief het voorexamenjaar en mits herkansbaar in het
PTA en niet zijnde een schoolexamen van een reeds met een eindcijfer afgesloten vak. De
examenkandidaat kan zich inschrijven voor de extra herkansing op de herkansingsdag(en)
van schoolexamenperiode 3.

Ad 2.
De

maatregelen

die

de

overheid

heeft

genomen

betreffende

de

eindexamenkandidaten in het schooljaar 2021-2022
1. eindexamenkandidaten

die

opgaan

voor

het

diploma

krijgen

een

extra

herkansingsmogelijkheid voor het centraal examen (zij mogen twee vakken in plaats
van één vak herkansen)
2. Het tweede tijdvak is uitgebreid van vier naar tien dagen. Daarmee krijgen de
leerlingen de mogelijkheid om het centraal examen van een of meerdere vakken te
spreiden over het eerste en tweede tijdvak als zij vanwege achterstanden meer tijd
nodig hebben voor de voorbereiding op het examen. Tevens biedt de uitbreiding van
het tweede tijdvak ruimte aan leerlingen die in het eerste tijdvak ziek zijn of in
quarantaine zitten om een deel of het volledige examen af te leggen in het tweede
tijdvak. De keuze voor het spreiden van het centraal examen ligt bij de leerling,
maar uiteraard in goed overleg met de (vak)docent en de mentor. Realiseer je dat
spreiden risicovol is! De inschrijving voor het spreiden van de examens moet door de
examenkandidaat gerealiseerd zijn uiterlijk 15 april via SOM. De officiële deadline
van de overheid voor de inschrijving van je examens in tijdvak 1 en/of 2 is 22 april
2022.
3. Er komt een herkansingstijdvak (derde tijdvak) op de eigen school waarin de
eindexamenkandidaten centrale examens kunnen herkansen.
Check: www.examenblad.nl

Ad 3.
Belangrijke data in het examenjaar vanaf 10 januari 2022
-

19 januari 2022: herkansing mondelingen Nederlands, Duits of Engels voor de
examenkandidaten die na 26 november het mondeling schoolexamen hebben
afgelegd.

-

26 januari tot en met 2 februari 2022: schoolexamenperiode 2

-

24 februari 2022: herkansingsdag schoolexamenperiode 2

-

28 februari tot en met 4 maart 2022: carnavalsvakantie

-

17 maart tot en met 24 maart 2022: schoolexamenperiode 3

-

9 en 10 april 2022: Examentraining Lyceo (locatie: Sintermeertencollege) na
overleg met (vak)docent en mentor. Informatie over inschrijving volgt.

-

11 april 2022: herkansingsdag schoolexamenperiode 3 en inzet één extra
herkansing schoolexamen (zie ad. 1)

-

21 april 2022: gala (onder voorbehoud i.v.m. Coronapandemie)

-

22 april 2022: laatste Schooldag voor examenkandidaten (onder voorbehoud i.v.m.
Coronapandemie). Deadline inschrijving verspreid examen. Deadline verstrekken
schoolexamen cijferlijst.

-

25 april tot en met 6 mei 2022: meivakantie

-

12 tot en met 30 mei 2022: tijdvak 1 centraal examen

-

9 juni 2022: uitslag centraal examen tijdvak 1 (N-termen)

-

13 tot en met 24 juni 2022: tijdvak 2 centraal examen

-

1 juli 2022: uitslag centraal examen tijdvak 2 (N-termen)

-

5 tot en met 8 juli 2022: tijdvak 3 centraal examen

-

14 juli 2022: uitslag centraal examen tijdvak 3 (N-termen)

-

19 juli 2022: diploma-uitreikingen atheneum:
15.00 uur de mentorgroep van dhr. Bertram, 17.00 uur de mentorgroep van mevr.
Lodewijks en 19.00 uur de mentorgroep van dhr. Elands

-

20 juli 2022: diploma-uitreikingen havo:
13.00 uur de mentorgroep van mevr. Gossens, 15.00 uur de mentorgroep van dhr.
Fregin, 17.00 uur de mentorgroep van mevr. Offermans, 19.00 uur de mentorgroep
van dhr. Delnoij

-

21 juli 2022: diploma-uitreikingen gymnasium:
15.00 uur de mentorgroep van dhr. Prakken, 17.00 uur de mentorgroep van
mevr. Thijssen.

Heb je vragen? Neem even contact op met je mentor.
Heel veel succes in de finale op weg naar je diploma!
Mentoren, teamleiders en directie van de scholen van het Bernardinuscollege.

