
Aanpassing reglement schoolexamen, vestigingseigen deel, schooljaar 2019-2020 

De onderstaande passage uit het reglement schoolexamen, vestigingseigen deel, schooljaar 

2019-2020, hoofdstuk 3C Herkansing en herexamen, wordt voor de 

eindexamenkandidaten van CSG Augustinus van het schooljaar 2019-2020 vervangen 

door de eronder voorgestelde tekst. Vervangen of toegevoegde tekst is onderstreept 

weergegeven. 

Oorspronkelijke passage: 

1. Alle leerlingen moeten zich via Somtoday inschrijven voor een herkansing. In de eerste 
drie periodes kan er per periode maximaal 1 toets herkanst worden van de schoolexamens 
die herkansbaar zijn (zie PTA 2019-2020). Na de derde periode vindt 1 extra herkansing 
plaats, waarbij elk herkansbaar schoolexamen van het lopende schooljaar mag worden 
herkanst, met dien verstande dat een leerling alle herkansbare schoolexamens maximaal 
tweemaal mag maken.  
 
2. In principe zijn alle schriftelijke schoolexamens in de eerste drie periodes herkansbaar met 
uitzondering van de mondelingen, de presentaties, de luistertoetsen en alle schoolexamens 
in atheneum 4. Dit wordt in het PTA nader per vak omschreven.  
 
3. Een herkansing staat los van de hoogte van het eerder behaalde cijfer. Na de herkansing 
geldt het hoogste cijfer.  
 
4. Per periode geldt dat bij absentie de leerling het recht verliest op 1 herkansing, ongeacht 
het aantal schoolexamens dat een leerling heeft gemist. Dit schoolexamen moet worden 
ingehaald op het inhaalmoment. Het ingehaalde schoolexamen mag alleen in de herkansing 
na de derde periode worden herkanst.  
 

Vervangende tekst: 

1. Alle leerlingen moeten zich via Somtoday inschrijven voor een herkansing.  
 
In de eerste twee periodes kan er per periode maximaal 1 toets herkanst worden van de 
schoolexamens die herkansbaar zijn (zie PTA 2019-2020).  
 
Na de derde periode vindt 1 extra herkansing plaats, waarbij elk herkansbaar schoolexamen 
van het lopende schooljaar mag worden herkanst, met dien verstande dat een leerling alle 
herkansbare schoolexamens maximaal tweemaal mag maken.  
 
Na de derde periode vindt daarnaast nog 1 extra herkansing plaats, waarbij elk herkansbaar 
schoolexamen van het lopende schooljaar mag worden herkanst. Als voor een vak een PTA-
onderdeel geschrapt is in periode 3 zonder dat er een nieuw onderdeel is toegevoegd, dan 
mag een toets die al tweemaal is gemaakt nog een derde maal door de leerling worden 
gemaakt. Dit geldt alleen voor deze extra herkansing. Voor de overige examenvakken geldt 
dat een leerling een herkansbaar schoolexamen maximaal tweemaal mag maken. 
 
2. In principe zijn alle schriftelijke schoolexamens in de eerste drie periodes herkansbaar met 
uitzondering van de mondelingen, de presentaties, de luistertoetsen en alle schoolexamens 
in atheneum 4. Dit wordt in het PTA nader per vak omschreven. Indien vanwege de 
coronasituatie het PTA is aangepast en er een vervangend PTA-onderdeel is gekomen in 
plaats van een herkansbaar PTA-onderdeel, is dit vervangende PTA-onderdeel herkansbaar, 
ongeacht de afnamevorm. 
 



3. Een herkansing staat los van de hoogte van het eerder behaalde cijfer. Na de herkansing 
geldt het hoogste cijfer.  
 
4. Per periode geldt dat bij absentie de leerling het recht verliest op 1 herkansing, ongeacht 
het aantal schoolexamens dat een leerling heeft gemist. Dit schoolexamen moet worden 
ingehaald op het inhaalmoment. Het ingehaalde schoolexamen mag alleen in de herkansing 
na de derde periode worden herkanst. In de derde periode behoudt de leerling het recht op 
herkansing indien er sprake is van geoorloofde absentie.    


