
 

’s-Gravenzande, 3 april 2020 

 

Betreft: Tijdpad afname SE-3 

 

Beste eindexamenleerlingen & ouders/verzorgers,  

 

De afgelopen periode is geen makkelijke tijd geweest voor eindexamenkandidaten, ouders en docenten. 

Na de sluiting van de scholen op dinsdag 24 maart jl. is, zoals bekend, de afname  van  

SE-3 onderbroken. Er mochten vanaf dat moment geen leerlingen meer fysiek in de school aanwezig zijn. 

De mondelingen voor diverse vakken zijn de afgelopen weken wel opgestart op afstand en lopen nog.  

 

ISW-breed is er in de tussenliggende periode hard gewerkt aan een passende oplossing om de fysieke 

toetsen om te zetten in een digitale vorm zodat er op afstand kan worden getoetst. Sommige SE’s komen 

te vervallen aangezien de eindtermen voor enkele vakken reeds afdoende getoetst zijn. Andere SE’s 

worden in een andere vorm aangeboden zoals in een Praktische Opdracht. We willen jullie zoveel 

mogelijk goed voorbereiden op het vervolgonderwijs en de inhoud van de toetsen borgen. De PTA’s van 

de vakken worden hiervoor aangepast en ter goedkeuring voorgelegd aan de MR. Daarna delen we ze 

met jullie zodat je weet voor welk vak je nog een toets of PO moet doen.  

In afwachting van de publicatie van de slaag-/zakregeling en het besluit rondom de herkansingen van 

minister Slob is het volgende tijdpad voor de afname van SE-3 binnen de ISW-locaties afgesproken: 

 

Hieronder volgt de regeling ter afsluiting van het examenjaar. Er volgt nog een regeling van minister Slob 

die de reguliere herkansingsronde van 15 t/m 18 juni  (tijdvak 2) vervangt.  

 

Vr 3 april   Communicatie vanuit ISW naar examenkandidaten en ouders/verzorgers 

Di 7 april  Examenkandidaten ontvangen PTA en het rooster voor SE-3 

Di 14 april  Start afname SE-3 en inhaaltoetsen op afstand in aangepaste vorm 

20 april t/m 3 mei Meivakantie 

Vr 15 mei  Einde SE-3 en inhaaltoetsen 

Wo 20 mei Bekendmaking resultaten SE-3 plus verzenden voorlopige cijferlijst (leerlingen die 

nog niet geslaagd zijn volgens de nieuwe zak/slaag regeling worden gebeld) 

Vanaf vr 22 mei   1ste ronde herkansingen 

Do 28 mei Bekendmaking resultaten SE-3 voor degenen die herkanst hebben, plus 

verzenden voorlopige cijferlijst voor die kandidaten (leerlingen die nog niet 

geslaagd zijn volgens de nieuwe zak/slaag regeling worden gebeld) 

Vanaf 29 mei    2de ronde herkansingen  

Wo 10 juni  Definitieve uitslag examen 2020, tijdvak 1  

 

We begrijpen dat dit tijdpad vragen kan oproepen. Hiervoor kun je contact opnemen met de 

examensecretaris van de locatie. 

 

Met vriendelijke groet namens het MT ISW Gasthuislaan en Sweelincklaan,  

Anko Goudswaard, directeur 


