
  
 
Aan de ouders en verzorgers van klas 4 BK 
 
 
Hoogvliet, 21 januari 2021 
 
 
Betreft: aanpassingen examenprogramma 
 
Beste ouder,  
 

Graag wil ik u hierbij informeren over de veranderingen in het eindexamenjaar.  
 
Verplaatsen toetsweek 3 
Voor de derde en laatste toetsweek 3 nemen we twee weken extra de tijd.  
Toetsweek 3 is nu van maandag 22 maart t/m vrijdag 26 maart.  
De herkansing van toetsweek 3 is in de week van 12 april.  
 
Afschaffen van het CSPE 
Voor het coronatijdperk werd het beroepsgerichte vak afgesloten met een centraal 
schriftelijk en praktisch examen. Voor de kerstvakantie heeft de minister besloten dat de 
beroepsgerichte vakken (Zorg & Welzijn, Horeca, Bakkerij & Recreatie, Economie & 
Ondernemen) niet verplicht zijn om met dit examen af te sluiten. Wel moeten alle 
eindtermen van het vak in een schoolexamen worden afgetoetst, zodat de leerlingen ook 
het beroepsgerichte vak volwaardig afronden en goed voorbereid zijn om op het mbo te 
kunnen beginnen.  Dit betekent dat de schoolexamens enigszins worden aangepast. In het 
programma voor toetsing en afsluiting (PTA) vindt u wat er gedaan moet worden om een 
vak af te ronden. Dit PTA wordt aangepast in een zogenaamd erratum en staat zo spoedig 
mogelijk op onze website. Alle leerlingen krijgen de wijzigingen door de vakdocent 
uitgelegd. Daarnaast krijgen zij ook een planning van de docent waarin duidelijk vermeld 
staat wat er per week op de agenda staat.  
 
We streven ernaar dat alle leerlingen van klas 4BK voor de meivakantie hun beroepsgerichte 
vak hebben afgerond.  
 



Extra maatregelen CE 2021 

• Alle eindexamenleerlingen die opgaan voor het diploma krijgen een extra 
herkansingsmogelijkheid voor het centraal examen (twee in plaats van één). 

 
Tijdpad na de meivakantie: 
 

Maandag 17 mei t/m woensdag 19 mei Examentraining op school. 
Donderdag 20 mei t/m 28 mei  Eerste afname centrale examens. 

We streven ernaar dat alle examenleerlingen 
hierna klaar zijn. 

Maandag 31 mei t/m dinsdag 15 juni Uitloop eerste afname. 
Individuele afspraken met leerlingen die ziek of 
in quarantaine zijn geweest. 

Woensdag 16 juni Bekendmaking uitslag eerste afname. 

Vrijdag 18 juni Opgeven herkansing(en). 

Maandag 21 juni t/m vrijdag 25 juni Tweede afname (herkansingen). 

Maandag 28 juni t/m vrijdag 23 juli Verlengde tweede afnameperiode (in 
bijzondere gevallen). 

Donderdag 8 juli Diplomering! 

 
Mochten er door het Ministerie van Onderwijs nieuwe wijzigingen worden doorgevoerd, zullen we u 
zo snel mogelijk hierover berichten.  
 
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Ik wens u veel succes met het begeleiden 
van uw zoon of dochter naar het eindexamen toe en hoop u allen in goede gezondheid te 
ontmoeten tijdens de diplomering op donderdag 8 juli aanstaande.   
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens al het personeel van Penta Hoogvliet groet ik u. 
 

 
S.P. van Hofwegen  
Directeur 
Penta Hoogvliet 
Elritsstraat 11 • 3192 CE Hoogvliet Rotterdam 
T 010 2950666  
 

 
 
 


