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Geachte ouder(s)/verzorger(s)/beste leerlingen klas 4, 

 

Vanwege de gevolgen die de maatregelen ter bestrijding van de Covid-19 pandemie 

hebben gehad op het onderwijs zijn er een aantal afwijkende bepalingen inzake het 

eindexamen 2021. Hierover heb ik u reeds eerder geïnformeerd. Middels dit schrijven wil 

ik u nader informeren over de mogelijkheid van gespreid examen doen.  

Extra mogelijkheid 

Leerlingen die door langdurige ziekte, langdurige quarantaine of andere omstandigheden 
onvoldoende voorbereidingstijd ervaren voor het centrale examen kunnen tot uiterlijk 23 

april 2021 schriftelijk toestemming aanvragen bij de schoolleiding voor het spreiden van 
hun centrale examens over het eerste en het tweede tijdvak. De school stelt de leerling 

dan in staat om in het tijdvak van zijn of haar voorkeur op te gaan voor de eerste kans 
van het centraal examen van het betreffende vak. Schriftelijk toestemming vragen kan 

per mail bij mw. Rodenstein, teamleider bovenbouw l.rodenstein@noordik.nl. Indien er 
geen verzoek wordt ingediend, dan doet de leerling in het eerste tijdvak examen. 
  

Verschil andere jaren 
Voorgaande jaren maakten leerlingen standaard alle centrale examens in het eerste 

tijdvak en diende het 2e tijdvak enkel voor herkansingen en leerlingen die in tijdvak 1 
wegens ziekte een centraal examen gemist hadden.  

 
Het eerste tijdvak loopt van 17 mei t/m 1 juni 

Het tweede tijdvak loopt van 14 juni t/m 25 juni 
Het eventuele derde tijdvak, voor herkansingen na tijdvak 2 of bij ziekte in tijdvak 2, 

loopt van 6 t/m 9 juli. De uitslag en diplomering volgt dan in de eerste week van de 

zomervakantie. 
 

Mogelijke consequentie 
Leerlingen die na tijdvak 3 nog niet geslaagd zijn en/of niet alle centrale examens 

afgerond hebben, kunnen niet meer slagen voor hun diploma in schooljaar 2020-2021. 
Daarom adviseren wij leerlingen alleen in uiterste noodzaak te kiezen voor spreiding van 

het examen. 
 

Heeft u vragen over het centrale examen, de slaag/zak regeling of het spreiden van 

examens dan kunt u deze stellen tijdens het webinar van 22 april. Voor het webinar 
ontvangt u te zijner tijd een uitnodiging via de mail. Voor vragen of een adviesgesprek 

kunt u contact opnemen met dhr. Lucassen, examensecretaris, r.lucassen@noordik.nl  
 

Tot slot wil ik u wijzen op de site van de rijksoverheid https://www.mijneindexamen.nl 
waar u uitgebreide informatie kunt vinden over de centrale eindexamens van dit jaar. 

 

Vriendelijke groet,  
 

Dhr. Lucassen,      examensecretaris 

Mw. Rodenstein,    teamleider bovenbouw 
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