Herkansings-/Inhaalregeling 22-23 Havo-4, Havo-5, Vwo-5, Vwo-6
Uitgangspunten:
•
•
•

Alle herkansingen en inhaaltoetsen uit een periode (P) vinden in dezelfde week
plaats: 3 weken na de betreffende Toets-/SE-week.
Je mag 1 herkansing voor één vak doen na iedere periode. Opsparen kan niet.
Heb je toets(en) gemist uit de voorliggende periode?
Dan moet je die toets(en) inhalen in de herkansings-/inhaalronde. Je recht op
herkansing voor alle vakken uit die periode komt daarmee te vervallen. Inhalen
sluit herkansen dus altijd uit.

Concreet:
•

H45 en V56:
In het vóórexamenjaar en in het examenjaar mag je in totaal 7 herkansingen doen:
o 3 herkansingen in het vóórexamenjaar - na P1, P2, P3,
o 1 SE uit P4 (deze herkansingsronde is ná de zomervakantie, in week 39),
o 3 herkansingen in het examenjaar – na P1, P2, P3.

•

Alleen H4/V5:
o Gemiste toetsen uit P4 haal je in in week 26 (vóór TW-4).
o Gemiste toetsen uit TW-4 haal je in op woensdag 12 juli (direct na de
toetsweek).

Aanvulling:
•
•
•
•
•
•
•

Niet alle toetsen zijn herkansbaar, zie hiervoor het PTA:
o In H4 en V5 zijn per vak minimaal 2 toetsen herkansbaar.
o In H5 en V6 is minimaal 1 SE per vak herkansbaar.
Als je afwezig/ziek bent bij de herkansing, vervalt deze herkansing. We kennen
geen inhaal van herkansingen.
Als je afwezig/ziek bent bij een inhaaltoets, volgt alleen een nieuwe (laatste!)
inhaalmogelijkheid als je vooraf bent afgemeld. Niet-afgemeld en niet komen leidt
tot cijfer 1.
Tussendoor (snel) inhalen is niet mogelijk.
Het hoogste cijfer telt - je mag meerdere toetsen van één vak herkansen.
Bij sommige vakken geldt dat je alléén mag herkansen onder voorwaarden, bijv. na
het volgen van bijlessen, of na het maken van extra opdrachten.
PO’s of andere opdrachten niet ingeleverd? Zie de ‘deadline policy’.

Inhalen met behoud van herkansing in een bepaalde periode kan in uitzonderlijke gevallen
alleen worden toegestaan aan leerlingen die in de betreffende periode Corona-gerelateerd
afwezig zijn geweest. Toestemming hiervoor kan alleen worden gegeven door de
teamleider.
In alle andere bijzondere gevallen die niet worden afgedekt door bovenstaande
herkansings- en inhaalregeling, beslist de teamleider (Senta Schuurman Havo-4/5, Lydi
Tillema Vwo-5/6).

