
 

Herkansingregeling TCC locatie Potskampstraat schooljaar 2021-2022 

Voor de schoolexamens mag je soms een herkansing doen. De regels daarvoor vind je in 

de herkansingsregeling hieronder:    

  

Artikel 10b Inhaal- en herkansingsregeling schoolexamen  

  

Het schoolexamen is verdeeld in 3 perioden.    

 Periode 1 is leerjaar 3   

 Periode 2 is de 1e helft van leerjaar 4   

 Periode 3 is de 2e helft van leerjaar 4   

   

Per periode heeft een kandidaat het recht om 2 toetsen te herkansen. Hierbij staat in het 

PTA duidelijk aangegeven welke toetsen hiervoor in aanmerking komen.   

 

De leerling dient zich digitaal in te schrijven voor een herkansing. Inschrijving is een 

week voor de herkansing. Gedetailleerde berichtgeving rondom de inschrijving en de 

afhandeling van de herkansing ontvangt de leerling via de mail en via mentor.  

 

Bij de herkansing telt het hoogst behaalde cijfer.   

   

 Afnamedatum herkansingen schooljaar 2021-2022:  

   Periode 1 (leerjaar 3)    : 4 en 5 juli 08.30-10.00 uur   

   Periode 2 (1e helft leerjaar 4)  : 20 en 21 december 08.30-10.00 uur  

   Periode 3 (2e helft leerjaar 4)   : 4 en 5 april 08.30-10.00 uur   

   

Tijdstip waarop leerling zich in kan schrijven voor de herkansing in schooljaar 

2021-2022:  

 

Periode 1 (leerjaar 3)     : 20 juni 2022 t/m 23 juni 2022 (12.00 uur)  

Periode 2 (1e helft leerjaar 4) : 6 december t/m 9 december 2021 (12.00 uur)  

Periode 3 (2e helft leerjaar 4)  : 21 maart 2022 t/m 24 maart 2022 (12.00 uur)  

 

Als een leerling zich niet inschrijft via SOMToday KWT binnen de gestelde termijn kan de 

leerling niet deelnemen aan een herkansing van genoemde periode.  

  

Je mag 2 onderdelen per periode herkansen na afloop van de betreffende periode. De 

deelname aan herkansing is gebonden aan de volgende regels:      

Alleen die onderdelen kunnen herkanst worden, die als zodanig staan aangemerkt in het 

PTA.  

   

Je bent als leerling vrij in de keuze van het te herkansen vak. Als je wilt kun je bij 

voorbeeld alle herkansingen in de loop van leerjaar 3 en 4 inzetten voor één en hetzelfde 

vak.   

      

In geval van herkansing geldt de hoogste score.    

 

Als je afwezig bent bij herkansingen verlies je daarmee het recht op herkansing. In 

bijzondere gevallen (ernstige ziekte/persoonlijke omstandigheden) kan de sectordirecteur 

bij uitzondering alsnog een herkansing toestaan.  

   

Het is niet mogelijk een inhaaltoets, die je op het laatste inhaal-/herkansingmoment 

maakt (zie planning herkansingen), nog te herkansen.    


