
   

 
               

 

Betreft: inhalen en herkansen 2021-2022 
Klassen: M3-M4-H4-H5-V4-V5-V6 
Datum: september 2021 
 
 
Inhaal- en herkansingsbeleid voor leerlingen 

- leerlingen in de voorexamenklas en de examenklas hebben drie herkansingen per schooljaar 
voor de toetsen van de SE-week, die als zodanig zijn aangegeven op het PTA;  

- per periode mag één herkansing worden ingezet; 
- indien een leerling één of meerdere toetsen mist tijdens de SE-week, vervalt het recht op 

herkansen van de betreffende periode;  
- er zijn géén herkansingen meer na SE-week 4; 
- de leerlingencoördinator mag een leerling een extra herkansing toekennen indien 

omstandigheden daartoe aanleiding geven; 
- vakgroepen/vakdocenten mogen in overleg met de PTA commissie bepalen of een toets in 

bepaalde gevallen wel ingehaald dient te worden; 
- de leerling geeft zijn/haar herkansing/inhaalwerk digitaal op; instructies hiervoor ontvangt de 

leerling via (magister)mail; het missen van de deadline betekent geen deelname aan de 
herkansing;  

- bij meer dan drie inhaalwerken wordt indien mogelijk maatwerk geleverd; 
- bij fraude tijdens een herkansing telt het cijfer dat wordt toegekend na de fraude; 
- bij fraude heeft de leerling geen recht meer op een herkansing van het betreffende SE-werk; 
- fraude tijdens een SE dient te worden gemeld aan de secretaris eindexamen, vervolgens 

schriftelijk (per mail) aan inspectie, leerling en ouder(s); 
- leerlingen die bij een inhaalwerk niet verschijnen of zich niet de voor deadline inschrijven krijgen 

het cijfer één toegekend; 
 
Notabene 

- Ongeveer 2 weken na SE-week 1, 2 en 3 vindt het inhalen/ herkansen plaats uit de voorafgaande 
SE-week. Deze dag is dan lesvrij; 
 

Inhalen van tussentijds gemiste toetsen 
- wanneer een leerling een toets tussentijds gemist heeft, neemt hij contact op met de 

vakdocent; deze regelt het inhalen met de leerling; 
- Toetsen moeten zo snel als mogelijk, binnen 2 weken worden ingehaald; toetsen uit voorgaande 

perioden worden niet meer ingehaald en krijgen het cijfer 1,0 toegekend; 
- toetsen worden tweemaal aangeboden, mist de leerling ook het inhaalmoment dan zal het cijfer 

1,0 worden toegekend; 
 

M. Fransen, secretaris eindexamen 


