
 
 
 
Update examenleerlingen, 24 april 2020 
 
Beste examenleerlingen en meelezende ouders/verzorgers, 
 
Vandaag wordt het laatste schoolexamen afgerond. De volledig cijferlijst zal spoedig bekend 
zijn. Een moment om jullie een update te geven.  
 
Tijdpad 
In de vorige update heeft het tijdpad gestaan. Daarin heeft een fout gestaan. Aanvraag 
herkansingen stond op 9 mei, maar dat dient maandag 11 mei te zijn. Hieronder het juiste 
tijdpad.  
 
Heden t/m 24 april afronden schoolexamens 
7 mei - 15.00 uur cijfers in Magister 
8 mei inzien tentamens die in april gemaakt zijn 
11 mei aanvraag herkansingen 
14 mei t/m 26 mei herkansingen (Magister op slot) 
4 juni uitslagdag 
5 juni aanvragen RV-toetsen 
8 juni t/m 16 juni RV-toetsen 
25 juni uitslagdag RV-toetsen 
 
Inzien tentamens 
Op 8 mei kun je tentamens inzien; dit gaat digitaal. Het gaat hierbij alleen om de recente 
tentamens, die in april zijn gemaakt.  Voor 6V betreft het ook het laatst gemaakte tentamen 
van Management & Organisatie. Hoe gaat het in zijn werk? 

● Uiterlijk 8 mei 9.30 uur heeft de leerling een mail gestuurd naar de vakdocent van wie 
de leerling het tentamen in wil zien.  

● De vakdocent nodigt de leerling uit via Meet en digitaal zal het tentamen worden 
doorgenomen. De leerling dient 8 mei daarvoor beschikbaar te zijn.  

 
Herkansingen 
Op 7 mei wordt het formulier herkansingen verspreid. De aanvraag dient uiterlijk maandag 
11 mei om 15 uur binnen te zijn. Controleer daarbij goed of je een bevestiging in de mail 
hebt ontvangen van de aanvraag. Dat is immers het bewijs.  
De herkansingen zullen op school worden afgenomen; de richtlijnen van het RIVM zullen 
daarbij in acht worden genomen.  
 
 



Boottocht 
We willen alle leerlingen vragen om vrijdag 25 september, vanaf 15.30 uur, vrij te houden. 
We hopen dan een prachtige boottocht te mogen maken en feestelijk met elkaar de 
middelbare schoolperiode op Wolfert Dalton af te sluiten.  
 
Nadere informatie over de RV-toetsen en diploma-uitreiking volgt in mei. 
Nu eerst een welverdiende vakantie! 
 
 
We wensen je rust, maar vooral heel veel gezondheid.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Bianca Toebosch-Jansen 
 


