
’s-Gravenzande, 22 april 2020 
 
Beste examenkandidaten, 
 
In dit bericht willen wij jullie op de hoogte stellen van de afsluiting van jullie examen. 
We hopen op deze manier alle onduidelijkheid over het verdere verloop weg te nemen.  
Daarom hebben we alles in onderstaand tijdpad gegoten. 
 
Tijdpad: 

 Tot 8 mei afronden van reeds gegeven PO’s (praktische opdrachten) en mondeling. 

 Van 6 mei t/m 15 mei inhalen gemiste toetsen.  

 Van 6 mei t/m 19 mei mogelijkheid tot inschrijven voor 2 herkansingen van SE3. 

 20 mei bepalen tussenstand behaalde cijfers. 

 20 mei tekenen voor akkoord voor de reeds behaalde cijfers tot dan toe. 

 20 mei leerlingen die nog niet geslaagd zijn worden gebeld om te overleggen over de 
te maken herkansingen. Tijdstip kunnen we helaas niet precies aangeven, gezien de 
bijzondere situatie. 

 20 mei wanneer iedereen gebeld is die nog niet geslaagd is, wordt dit kenbaar 
gemaakt op de website van ISW. 

 20 mei indien je niet gaat herkansen voor SE 3, kun je verder lezen bij 29 mei. 

 25 en 26 mei herkansingen SE 3 (Iedereen mag 2 herkansingen doen uit de lijst in 
magister, waarbij het hoogste cijfer telt). 

 28 mei bepalen tussenstand behaalde cijfers voor de leerlingen die herkanst hebben. 

 28 mei tekenen voor akkoord voor de reeds behaalde cijfers voor de leerlingen die 
herkanst hebben. 

 28 mei leerlingen die nog niet geslaagd zijn na de herkansingsronde voor SE3 
worden gebeld om te overleggen over de te maken volgende herkansingen. Tijdstip 
kunnen we helaas niet aangeven gezien de bijzondere situatie. 

 29 mei, uiterlijk 12.00 uur ’s middags, laatste mogelijkheid om je op te geven per mail 
bij btr@isw.info voor één of twee herkansingen over het hele vak. Deze mail zal 
worden bevestigd door btr. 

 1 en 2 juni afname herkansingen over het hele vak. Deze herkansingen worden 
mondeling afgenomen. Hierbij geldt ook dat het hoogste cijfer telt. 

 4 juni definitieve uitslag periode 1 examen 2020.  

 4 juni leerlingen die nog niet geslaagd zijn worden gebeld om te overleggen over de 
te maken herkansingen volgens de regeling van minister Slob. Tijdstip kunnen we 
helaas niet aangeven gezien de bijzondere situatie. 

 8 juni t/m 3 juli mogelijkheid tot het maken van 1 of 2 herkansingen volgens de 
regeling van minister Slob. Dit heet Resultaatverbetertoets. 

o De Resultaatverbetertoets gaat over de totale leerstof voor een vak 
o Deze toets kan worden opgedeeld in verschillende deeltoetsen die op 

verschillende dagen kunnen worden afgenomen. 
o Het uiteindelijke cijfer van deze Resultaatverbetertoets voor een vak wordt 

gemiddeld met het reeds behaalde eindcijfer na alle schoolexamens en 
herkansingen voor dat vak. 

o Exacte data van deze (deel)toetsen worden uiterlijk 8 juni bekend gemaakt. 

 Diploma-uitreiking: precieze vorm en tijdstip(pen) worden later bekend gemaakt. 
 
 
Indien je nog vragen hebt hierover, kun je contact opnemen met ondergetekende. 
 
Namens de examencommissie: 
John Buitelaar 
examensecretaris ISW Sweelincklaan 

mailto:btr@isw.info

