
Planning  laatste weken examenkandidaten 2021

dag datum 5H/ 6V

dinsdag 30-mrt laatste dag TW3 

woensdag 31-mrt inhaal SE Entl (5H), Ak/ Gtc SE (6V);  verder les volgens rooster

wo t/m vr 30-03 t/m 2-04 uitleg tijdpad en gang van zaken CE 2021 aan examenklassen

do + vr 1 + 2 april les volgens rooster

vrijdag 2-apr * 09:00 uur; opening inschrijving herkansingen (max 2 uit TW2 en TW3) en      * 

inschrijving examentraining en examenblokken

maandag 05-04 tweede paasdag 

dinsdag 6-apr 19:00 uur; online meeting ouders( en leerlingen) uitleg gang van zaken CSE 2021

di t/m do 6 t/m 8 april les volgens rooster 

woensdag 7-apr 16:00 uur; deadline inleveren cijfers TW3

donderdag 8-apr 12:00 uur; sluiting inschrijving herkansingen en inschijving examenblokken/ 

examentraining

vrijdag 9-apr voorbereiding herkansingen (geen les)

ma t/m vr 12 t/m 16 april mentoren bespreken met examenkandidaten eventuele spreiding examen

maandag 12-apr * 9:00 uur: opening opgave vakken CSE1 / CSE2 (in SOM)                                                      

* herkansingen

dinsdag 13-apr herkansingen

woensdag 14-apr ex. training + nabespreking

donderdag 15-apr ex. training + nabespreking

vrijdag 16-apr lesvrij tot 11:20 uur daarna ex. training + nabespreking

maandag 19-apr * 9:00 uur;  deadline inleveren cijfers herkansingen

* ex. training + nabespreking                                                                                         

* 15:00 uur: inzage herkansingen

dinsdag 20-apr * ex. training + nabespreking                                                                                       * 

09:00 uur; deadline opgave vakken CSE2 (spreiding examens)

woensdag 21-apr * examenvoorbereiding 1 blok van 2,5 uur facultatief op inschrijving 

* ondertekenen definitieve cijferlijst SE's (bij 2.20)

donderdag 22-apr examenvoorbereiding: 2 blokken van 2,5 uur facultatief op inschrijving

vrijdag 23-apr laatste lesdag

ma t/m vr 26-04 t/m 07-05 Mei vakantie

maandag 10-mei examenvoorbereiding: 2 blokken van 2,5 uur facultatief op inschrijving

dinsdag 11-mei examenvoorbereiding: 2 blokken van 2,5 uur facultatief op inschrijving

woensdag 12-mei examenvoorbereiding: 1 blok van 2,5 uur facultatief op inschrijving

donderdag 13-mei Hemelvaart

vrijdag 14-mei lesvrij

maandag 17-mei start CSE 1e tijdvak

dinsdag 1-jun laatste dag CSE 1e tijdvak

donderdag 10-jun uitslag CSE 1 (vanaf 17:00 uur, zo mogelijk eerder))

vrijdag 11-jun cijferlijsten ophalen

* 09:00 uur deadline aanmelden herexamen(s) uit CSE1

maandag 14-jun start CSE2 (tijdvak 2)

vrijdag 25-jun einde CSE2 (tijdvak 2)

vrijdag 2-jul uitslag CSE2

maandag 5-jul * 9:00 uur: deadline aanmelding herexamens(s) CSE1/CSE2                                           

* 19:00 uur (?) diplomauitreiking vwo

dinsdag 6-jul * start herexamens (CSE3)                                                                                         * 

19:00 uur (?) diplomauitreiking havo

woensdag 7-jul Inleveren boeken volgens schema (alle leerjaren)

vrijdag 9-jul einde herexamens (CSE3)

donderdag 15-jul definitieve uitslag examens


