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27 maart t/m 22 

april 2020 

Afstandsleren volgens rooster, zoals dit nu ook het geval is. Afstandsleren blijft van kracht, zolang de scholen gesloten blijven. Dit is een 

besluit van de overheid. Let op, bij alle SE-toetsen die door de leerlingen verplicht gemaakt worden, moeten alle leerlingen alle lessen 

volgen.  mentor.  

Let wel, toetsen die door vakdocenten reeds ingepland zijn, waaronder mondelinge toetsen, gaan gewoon door.  

Zolang nog niet bekend is welke lessen verplicht dan wel vrijwillig zijn, zijn alle lessen verplicht. 

1 april 2020 Leerlingen die achterstand in hun SE werk hebben, doordat ze in de loop van dit schooljaar SE-toetsen gemist hebben of opdrachten 

gekoppeld aan SE-cijfers niet af hebben, moeten dit voor 09.00 uur melden bij hun vakdocent.  Na inventarisatie zal er 3 april een rooster 

gedeeld worden met leerlingen en ouders, waarin vastgelegd is wanneer welke leerling waar verwacht wordt voor het inhalen van dit SE-

werk. Let wel, voor het wel of niet mogen inhalen van SE-werk is het examenreglement leidend.  

7 april 2020 Leerlingen ontvangen een overzicht van SE-toetsen welke verplicht gemaakt worden. Daarnaast is het ook mogelijk dat bepaalde SE-

toetsen op een andere wijze getoetst gaan worden. Mocht hier sprake van zijn, dan word je ook hierover geïnformeerd.  

3 april 2020 Leerlingen die achterstand(en) hebben in hun SE-toetsen/opdrachten, ontvangen informatie van de eindexamensecretaris over wie 

wanneer en waar verwacht wordt om het gemiste werk in te halen. Alle inhaalmomenten worden ingepland vanaf 8 april.  

17 april 2020 Bekendmaking toetsrooster van de SE-weken (6 t/m 14 mei) 

8 april 2020 Vanaf 8 april zullen gemiste SE-toetsen/opdrachten voor individuele leerlingen ingepland worden. Deze planning loopt door tot aan de 

start van de meivakantie. Let wel, toetsen die door vakdocenten reeds ingepland zijn voor 8 april, waaronder mondelinge toetsen, gaan 

gewoon door.  

6 mei 2020 Start SE-week op school. SE-week loopt door t/m 14 mei 

15 mei 2020 Reservedag SE-week 

15 mei 2020 9.00 uur Openen inschrijven herkansing 

18 mei 2020 09.00 uur Deadline inleveren alle SE-cijfers door docenten 

18 mei 2020 12.00 uur Deadline voor leerlingen om zich in te schrijving voor de herkansingen 

20 mei 2020 Toetsrooster herkansingen wordt gedeeld met leerlingen en docenten 

25 t/m 29 mei 2020 Herkansingen 

3 juni 2020 9.00 uur Deadline docenten aanleveren SE-cijfers van de herkansingen 

4 juni 2020 Tekenen voor akkoord SE-cijfers (eventueel digitaal) door leerlingen 

 


