
 

 

                
Breukelen, april 2021 
 
Geachte ouders en beste examenkandidaten, 
 
Met deze brief willen wij belangrijke informatie geven over de laatste weken van dit 
schooljaar voor de leerlingen van klas 4. Op dit moment zijn de leerlingen bezig met de 
voorbereiding op SE9 en centraal examen. SE9 is van 6 t/m 9 april. Het rooster staat bij de 
leerling in Magister. 
 
1. Vanaf maandagavond 12 april om 20.00 uur staan al je SE9-cijfers in Magister en kun je 
beslissen of je nog een herkansing wil doen voor SE9. Dinsdag moet je je herkansingen 
hebben opgegeven via Magister. 
Kijk goed of alle cijfers kloppen met hetgeen jij gehaald hebt bij de verschillende 
schoolexamens.  Als dit niet zo is, dan moet je dat uiterlijk op dinsdag 13 april melden bij 
mw. Brouwer of dhr. Karsemeijer!!  
 
2. Op donderdag 15 april zijn de herkansingen van SE9. De resultaten daarvan zijn maandag 
19 april bekend. Op dinsdag 20 april krijg je je rapport van je mentor. Je controleert dan of 
je rapport klopt.  
Ook krijg je dan een ‘Akkoordverklaring’ mee waarop jouw ouders/verzorgers een 
handtekening moeten zetten dat ze akkoord gaan met de cijfers op je rapport.  
Deze ‘Akkoordverklaring’ lever je op woensdag 21 april in bij mw. Brouwer of dhr. 
Karsemeijer.  
Op donderdag 22 april om 12.00 uur zijn je gemiddelde-SE-cijfers definitief en moeten ze 
naar DUO worden gestuurd, er kan dan niets meer veranderd worden hieraan! 
 
3. Tot aan de meivakantie zijn er volgens het dagelijkse rooster lessen van Nederlands, 
Engels, Duits, wiskunde, Nask1, Nask2, biologie, economie en geschiedenis. De lessen zijn 
voor iedereen! Er wordt geoefend voor het examen. Leerlingen die hun profielvak nog niet 
hebben afgerond, kunnen dat deze periode nog doen. 
 
4. De laatste stagedag voor LWT, B41, B42, B43, B44, B45, K41 en K42 is vrijdag 23 april. De 
stagebeoordelingen (boekje) moeten, zoals dit door de stagedocenten met jullie afgesproken 
zal worden, voor of net na de meivakantie, maar uiterlijk 14 mei, op school worden 
ingeleverd bij de stagedocent. Leerlingen die vanwege omstandigheden de 2e periode geen 
stage hebben gelopen krijgen een aangepaste stageopdracht die ook voor 14 mei ingeleverd 
moet worden in Magister 



 

 

5.  Na de meivakantie is er op maandag 10 mei facultatief les voor de LWT, B4 en K4. Op 
dinsdag 11 mei starten we met de digitale examens voor de LWT, B4- en de K4-klassen. De 
leerlingen ontvangen voor de digitale examens een apart examenrooster met daarop de 
examentijden en de groepsindeling. In Magister staat het rooster gepersonaliseerd. 
 
6. De T4-leerlingen hebben op vrijdag 23 april, maandag 10 mei en dinsdag 11 mei een 
drie-daagse examentraining. Op 23 april is de training toegespitst op planning en 
studievaardigheden. Op maandag en dinsdag is de training voornamelijk vakinhoudelijk. Op 
17 mei beginnen de T4-leerlingen met de CSE’s en deze leerlingen kunnen voor het 
examenrooster op www.examenblad.nl kijken.  Ook de T4-leerlingen ontvangen van ons een 
rooster met daarop nogmaals de examentijden, de lokalen en de surveillanten. 
 
7. De uitslag van het examen voor de T4 zal bekend gemaakt worden op donderdag 10 juni.  
Vanaf 11.30 uur kun je verwachten dat je mentor je gaat bellen. 
Je hoort dan hoe laat je ’s middags op school moet zijn om je cijferlijst op te halen. In de 
week van 14 t/m 25 juni, zijn de inhaal- en herexamens. De uitslag hiervan is op vrijdag 2 juli 
bekend. Mocht het nodig blijken, dan is er nog een mogelijkheid voor het maken van inhaal- 
en herexamens in het derde tijdvak van 6 t/m 9 juli. De uitslag hiervan is op donderdag 15 
juli. 
 
8. De uitslag van het examen voor de LWT, B4 en K4 zal bekend worden gemaakt op 
woensdag 16 juni.  
Vanaf 11.30 uur kun je verwachten dat je mentor je gaat bellen. 
Je hoort dan hoe laat je ’s middags op school moet zijn om je cijferlijst op te halen.  
In de weken daarna, dus van 21 juni t/m 15 juli, zijn de inhaal- en herexamens en de uitslag 
hiervan is enkele dagen na het maken van het examen bekend.  
 
9. De diplomering is dit jaar gepland op 3 avonden:  
* maandag 5 juli: alle leerlingen van de profielen BWI en M&T; 
* dinsdag 6 juli: alle leerlingen van de profielen E&O en de leerlingen T4; 
* woensdag 7 juli: alle leerlingen van Z&W, Groen en PIE. 
 
10. De diplomering voor leerlingen die gebruik maken van het derde tijdvak vindt plaats op 
vrijdag 16 juli om 10.00 uur. 
 
Houd rekening met bovenstaande data met je persoonlijke activiteiten en afspraken. 
 
Wij wensen iedereen veel succes toe de komende periode en hopen op een gunstige uitslag 
voor iedereen. 
Met vriendelijke groet namens de examencommissie en de mentoren, 
 
Mw. G.J. Brouwer 
C.J. Karsemeyer 
                                                                                        

http://www.examenblad.nl/


 

 

Nog even op een rijtje: 
 

12 april Vanaf 20.00 uur staan de SE9-cijfers in Magister en kan je bekijken 
of je nog een herkansing gaat doen. (kloppen al je cijfers ?) 

13 april Voor 22.00 uur inschrijven voor herkansing-SE9!  

15 april Herkansing SE9 

23 april  Laatste stagedag B44 

20 april Rapport (voor de herkansers van SE9) + Akkoordverklaring worden 
uitgereikt. 

21 april Akkoordverklaring ondertekend door de ouders weer inleveren op 
school. 

22 april Om 12.00 uur zijn je gemiddelde SE - cijfers definitief! 

23 april  Laatste stagedag LWT, B41, B42, B43, B45, K41, K42 

23 april Examentraining T4 

24 april t/m 9 mei Meivakantie 

10 en 11 mei Examentraining T4 

10 mei Mogelijkheid tot vragen stellen aan de vakdocent voor LWT, B4 en 
K4.  Leerling maakt een afspraak met de docent. 

11 mei Start digitale examens LWT, B4 en K4  

17 mei Start Centraal Schriftelijk Examen T4 

10 juni Examenuitslag voor de leerlingen van T4 

11 juni Herexamenkandidaten T4: vóór 9.00 uur inleveren het ingevulde 
en ondertekende aanvraagformulier samen met de voorlopige 
cijferlijst bij de directeur. 

14 t/m 25 juni Inhaal- en herexamens 2e tijdvak T4-leerlingen 

16 juni Examenuitslag voor de basis- en kaderleerlingen 

17 juni Herexamenkandidaten LWT, B4 en K4: vóór 9.00 uur inleveren het 
ingevulde en ondertekende aanvraagformulier samen met de 
voorlopige cijferlijst bij de directeur. 

21 juni t/m 15 juli Inhaal- en herexamens basis- en kaderleerlingen. De examens 
worden in overleg ingepland. 

2 juli Examenuitslag 2e tijdvak T4 

5 juli 
6 juli 
7 juli 

Diplomering BWI en M&T 
Diplomering E&O en T4 
Diplomering Z&W, Groen en PIE 

6 t/m 8 juli Inhaal- en herexamen 3e tijdvak T4 -leerlingen 

15 juli Examenuitslag 3e tijdvak T4  

16 juli Diplomering leerlingen 3e tijdvak 

 

    
 


