
Rotterdam, 17 april 2020 
 
Beste examen-kandidaat, 
 
Zoals eerder al aangekondigd in de brief van 8 april volgt hier de toelichting op de 
vastgestelde herkansingsregeling zoals die voor de locatie Wolfert Tweetalig is vastgesteld. 
 
Aangezien alle leerlingen dit jaar hun schoolexamencijfers, na herkansingen zoals 
vastgelegd in het examenreglement, niet kunnen verbeteren door middel van een centraal 
examen (50% van het cijfer), heeft Wolfert Tweetalig besloten alle leerlingen (ongeacht het 
aantal vakken of eerder ingeleverde herkansing(en)) zes (6) herkansingen aan te bieden. 
Deze 6 herkansingen kunnen ingezet worden voor alle herkansbare onderdelen van het PTA 
(tenzij door de corona-maatregelen een PTA-onderdeel hiervoor is gewijzigd). 
 
De enige restrictie bij het inzetten van de herkansingen is dat er voor maximaal twee (2) 
herkansingen per vak kunnen worden ingezet. 
 
Naast de zes herkansingen kan in bijzondere gevallen door de directeur besloten worden tot 
extra herkansingen. Als jij van mening bent naast de 6 herkansingen voor een extra 
herkansing in aanmerking te komen, stuur dan een schriftelijk verzoek naar de 
examensecretaris: nma@wolfert.nl. 
 
In het bijgesloten document zie je een overzicht van de vakken over de periode van 7 mei 
t/m 25 mei. Dit rooster staat vast en geeft je dus een beeld hoe jij zelf je herkansing(en) kunt 
gaan inzetten en jouw rooster er voor die periode uit komt te zien (ervan uitgaand dat we 
deze herkansingen binnen school kunnen gaan afnemen met de RIVM-adviezen in ons 
achterhoofd). 
 
Voor het aanvragen van herkansing(en) ontvang je nog een Google Form. 
 
Inhalen: moet je nog iets inhalen, dan moet je dat apart aangeven op het Google Form 
onder het kopje opmerkingen. Inhalen geschiedt vervolgens ook volgens het meegestuurde 
herkansingsrooster. Zoals ook in het PTA stond vermeld, betekent inhalen in deze periode 
helaas dat je datzelfde onderdeel vervolgens niet meer kunt herkansen. Daar kan dan 
eventueel, mits noodzakelijk, de RV-toets voor worden ingezet, maar deze toets beslaat dan 
wel de gehele stof. 
Moet je nog een mondeling, presentatie of luistertoets inhalen, dan dien je een afspraak met 
jouw docent te maken. Doe dit vóór 7 mei 2020. De luistervaardigheidstoets zal ook in de 
periode 7 t/m 25 mei plaatsvinden. 
 
Ik hoop jullie hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 
 
Dhr. N.van Maaren 
Examensecretaris 


