
Planning van Exameninstructie tot Diploma-uitreiking 
14 maart t/m 14 juli 2022 

 

week 
11 

14-18 
maart 

Lesweek en Exameninstructie door de mentor 

week 
12 

21-25 
maart 

Toetsweek 2 

week 
13 

28 maart – 
1 april 

Lesweek: oefenen examens & gemiste toetsen inhalen 
 

week 
14 

4-8 april Lesweek: oefenen examens & gemiste toetsen inhalen 
* Vr. 8 april uiterlijk 14:00: Aanmelden voor de herkansingen: digitaal via Forms: je 
ontvangt hiervoor een mail. (Al je cijfers staan uiterlijk vr. 1 april om 9:00 in SOM.) 

week 
15 

11-15 april CPE: Tekenen (TGL) 
* Wo. 13 april: herkansingen 

week 
16 

18-22 april * Ma. 18 april: 2e Paasdag (school gesloten) 
CPE: Tekenen (TGL) 
* Wo. 20 april: ontvangst Definitieve cijferlijst (SE) van mentor: Controleer deze lijst 
heel goed! 
* Do. 21 april: inleveren ondertekende Definitieve cijferlijst (SE) 
* Vr. 22 april: Afsluitdag leerjaar 4 

week 
17-
18 

25 april t/m 
6 mei Meivakantie: examens oefenen       

week 
19 

9-13 mei Examens AVO-vakken: zie rooster 
 

week 
20 

16-20 mei Examens AVO-vakken: zie rooster 
 

week 
21 

23-27 mei Examens AVO-vakken: zie rooster 
* Do. 26 mei: Hemelvaartsdag, vr. 27 mei (school gesloten) 

week 
22 

30 mei – 3 
juni 

Geen activiteiten gepland, maar blijf beschikbaar voor school! Als er iets fout is gegaan, kun je alsnog 

worden opgeroepen. 

week 
23 

6-10 juni * Ma. 6 juni: 2e Pinksterdag (school gesloten) 
TGL: * Do. 9 juni:  Examenuitslag tijdvak 1: 
   Je wordt gebeld tussen 12:00 en 13:00. 
 13:30 Gezakte leerlingen komen op school. Vóór vr. 10 juni – 12:00 
 inleveren herkansingsformulier. Je mag twee herexamens maken. 
 14:30 Geslaagde leerlingen komen op school en ontvangen: 
   - Voorlopige cijferlijst 
   - Aanvraagformulier herkansingen (vóór vr. 12:00 inleveren) 
   - Overzicht boeken inleveren 
   - Uitnodiging diploma-uitreiking 
 * Vr. 10 juni:  Uiterlijk 12:00 inleveren aanvraag herexamen 
   Voorbereiding Herexamens: in overleg met docent(en) 

week 
24 

13-17 juni TGL: (Her)Examens – tijdvak 2 
BBL/KBL: * Wo. 15 juni:  Examenuitslag tijdvak 1: 
    Je wordt gebeld tussen 13:00 – 14:00.  
 14:30 Gezakte leerlingen komen op school. Vóór vr. 18 juni – 12:00 
 inleveren herkansingsformulier. Je mag twee herexamens maken. 
 15:30 Geslaagde leerlingen komen op school en ontvangen: 
   - Voorlopige cijferlijst 
   - Aanvraagformulier herkansingen (vóór vr. 12:00 inleveren) 
   - Overzicht boeken inleveren 
   - Uitnodiging diploma-uitreiking 
 * Do. 16 & vr 17 juni: Voorbereiding Herexamens: in overleg met docent(en) 
 * Vr. 18 juni: Uiterlijk 12:00 inleveren aanvraag herexamen 

week 
25 

20-24 juni TGL: (Her)Examens – tijdvak 2 
BBL/KBL: (Her)Examens: tijdvak 2 

week 
26 

27 juni – 1 
juli 

Tot vrijdag zijn er geen activiteiten gepland, maar blijf beschikbaar voor school! Als er iets fout is 
gegaan, kun je alsnog worden opgeroepen. 

* BBL/KBL: (Her)Examens: herexamens of gemist examen (met geldige reden) inhalen 
* Vr. 1 juli: Examenuitslag tijdvak 2: 
  Je wordt door je mentor gebeld tussen 12:00 en 13:00. 



week 
27 

4-8 juli * BBL/KBL: (Her)Examens: herexamen of gemist examen (met geldige reden) 
inhalen 
* TGL: Di. t/m vr. Herexamens TGL – tijdvak 3 
* Deze week: Inleveren schoolboeken: het tijdstip hoor je op 9 of 15 juni. (Heb je nog 
boeken nodig voor een examen? Dan mag je die later opsturen naar Iddink.) 
 

week 
28 

11-15 juli * Di. 12 juli:  Diplomauitreiking: indeling volgt 
* Wo. 13 juli: Diplomauitreiking: indeling volgt 
* Do. 14 juli: Examenuitslag tijdvak 3 (TGL): 
  Je wordt door je mentor gebeld tussen 12:00 – 13:00. 

week 
29 

v.a. 18 juli Zomervakantie 
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