Het onderstaande addendum is op 1.10.2020 door de vMR goedgekeurd.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Addendum 1 bij Marecollege – Examenreglement 2020-2021
Dit document is een addendum op het examenreglement van het Marecollege. Met dit addendum
maakt de rector gebruik van Artikel 27 Slotbepaling, Examenreglement 2020-2021.
Aanleiding
Door COVID-19 zal het de komende tijd ongetwijfeld gaan voorkomen dat meer leerlingen dan
normaal SE’s gaan missen. Om te voorkomen dat er teveel achterstanden gaan ontstaan is het van
belang om voor COVID-19 gerelateerde verhindering een aparte regeling te hebben. In dit addendum
worden de artikelen 30.2 en 31 als volgt gewijzigd. De wijzigingen zijn geel gearceerd.
30.2 Verhindering
1.

2.

Alle gemiste toetsen vallen onder de inhaal-/herkansingsregeling (artikel 31).
a. Alle gemiste toetsen binnen en buiten SE-weken worden in magister als 'Inh" geregistreerd.
b. De vakdocent meldt gemiste toetsen buiten de SE-weken onmiddellijk bij het examenbureau.
c. Wanneer een kandidaat verhinderd is aan een toets deel te nemen, dan dient de
examensecretaris tijdig, dat wil zeggen indien mogelijk vóór aanvang van de toets op de
hoogte te worden gebracht onder vermelding van de reden.
i. Meerderjarige kandidaten of ouders/verzorgers van minderjarige kandidaten
kunnen dit via de mail doorgeven aan de teamleider.
ii. De gelijke verplichting geldt met betrekking tot alle toetsen en afspraken die buiten
de SE-weken vallen. Ook hier moet de kandidaat zich afmelden bij de teamleider.
iii. Een afmelding is uitsluitend geldig voor de datum waarop de melding plaatsvindt, en
geldig voor alle toetsen die op de afmelddatum worden afgenomen gerekend vanaf
het afmeldmoment.
iv. Indien de afmelding in verband met COVID-19 of een test op COVID-19 geschiedt,
dient dit apart te worden vermeld. Alleen deze SE-toetsen moeten binnen 3 weken
worden ingehaald.
d. Tijdens SE-weken mogen geen andere, de deelname aan de SE's verhinderende activiteiten
worden gepland. Er moet in bijzondere gevallen minimaal 4 weken van tevoren ruggespraak
worden gehouden met de teamleider.
Wanneer een kandidaat verhinderd is bij de herkansing aanwezig te zijn vervalt de mogelijkheid tot
herkansing.

Inhalen/Herkansingen
31.1 Algemeen
1. Op het inhaal-/ herkansingsrecht zijn de volgende bepalingen van kracht:
a. Het inhaal-/herkansingsrecht is van toepassing op alle toetsen, tenzij in het PTA
anders is aangegeven.
b. De wijze van toetsing verandert niet ten opzichte van de oorspronkelijke toets.
c. De herkansingsregeling is van toepassing op ieder verzuim, afwezigheid of
geconstateerde onregelmatigheid.
d. Er is dus geen aparte inhaalregeling wegens ziekte met één uitzondering:
i. De kandidaat is in quarantaine en/of in afwachting van de afname/uitslag
van een COVID-19 test.

e. Het is de schoolleiding toegestaan in individuele gevallen (bv. bij langdurige ziekte)
van deze regeling af te wijken. Hiervoor kan een schriftelijke (dokters)verklaring
worden gevraagd.
31.2 Aantal herkansingen
1. Inhalen heeft te allen tijde voorrang voor herkansen.
2. SE-toetsen
a. mogen herkanst worden als het reeds behaalde cijfer < 6.5 is.
b. Als het reeds behaalde cijfer 6.5 of hoger is mag alléén met toestemming van de
betreffende docent(en) en de teamleider herkanst worden.
3. Voortgangstoetsen
a. mogen herkanst worden als het eindcijfer van het desbetreffende vak lager dan 6 is
en daarmee de overgang naar het volgende leerjaar in het geding is.
b. Er mag maximaal één voortgangstoets per vak herkanst worden.
4. Het aantal herkansingen verschilt per leerweg en leerjaar.
a. Alleen SE-toetsen die binnen drie weken moeten worden ingehaald tellen niet mee
in het aantal herkansingen aan het einde van het schooljaar mits zij daadwerkelijk
binnen 3 weken na de oorspronkelijke toetsdatum zijn ingehaald onverminderd de
procedures artikel 30.2.c.iv en artikel 31.3.3.
voor-voorvoorexamenklas
examenklas
examenklas
vwo
(klas 1011-12)

2 SE's

3 SE's

n.v.t.

5 SE's

havo
(klas 1011)

vmbo-t
(klas 9-10)

n.v.t.

2 SE's, max
1/vak
5 VT's, max
1/vak

5 SE's
6 SE's over 2 jaar bij gespreid examen

5 SE's
6 SE's over 2 jaar bij gespreid examen

5 SE's + 1 extra maatschappijleer
6 SE's over 2 jaar bij gespreid examen + 1
extra maatschappijleer

5. Een kandidaat die op basis van artikel 33.2.3 het CE over twee jaren spreidt heeft voor het CE
recht op telkens één herkansing in het eerste en tweede eindexamenjaar (Artikel 59.4
eindexamenbesluit). Evenzo heeft de kandidaat voor de SE’s recht op één extra herkansing.
Dat wil zeggen dat een kandidaat in de twee examenjaren recht heeft op 6 herkansingen in
plaats van 5. Het is aan de kandidaat om een verantwoorde keuze te maken hoeveel van het
maximale aantal herkansingen hij in welk examenjaar wil gebruiken.

31.3 Procedure herkansingen

1. Inhalen/Herkansingen kunnen alleen worden aangevraagd via een door de examenleiding
uitgegeven formulier. Alle herkansingen vallen in principe in de op het jaaroverzicht
aangegeven herkansings-/inhaalweek.
2. Toetsen die buiten de SE-weken vallen, met inbegrip van eventuele inhaal/herkansingstoetsen, zijn gebonden aan de afspraken met de betrokken vakdocent. Indien
evenwel de kandidaat de afspraken met de vakdocent onzorgvuldig naleeft, zulks ter
beoordeling van de betrokken docent, is artikel 7 in zijn algemeenheid van toepassing.
3. Voor SE-toetsen die binnen 3 weken moeten worden ingehaald geldt:
a. SE-week toetsen in SE-weken: zodra de kandidaat weer naar school mag komen
neemt hij contact op met het examenbureau om het inhaalmoment af te
spreken.
b. SE-toetsen die buiten de SE-weken vallen: zodra de kandidaat weer naar school
mag komen neemt hij contact op met de betreffende vakdocent (examinator)
om het inhaalmoment af te spreken.
c. De betrokken vakdocent (examinator) maakt in het geval van een inhaaltoets
voor deze kandidaten een aparte, gelijkwaardige toets niet identiek aan de
oorspronkelijke toets of de herkansingstoets.

