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Den Haag, 24 maart 2021 

 

Beste ouders/verzorgers, beste leerlingen, 

Door de covid-19 pandemie zitten de leerlingen (eindexamenkandidaten en ISK uitgezonderd) 
al vanaf december 2020 thuis en krijgen zij online onderwijs. Hierdoor is het gegeven onderwijs 
niet optimaal geweest.  

Ondanks de enorme inspanningen van onze docenten, hebben de lockdowns met thuis- en  
hybride onderwijs op veel leerlingen een grote impact gehad, zowel op sociaal-emotioneel als 
op vakdidactisch vlak. Dit heeft vroeg of laat zijn weerslag op de resultaten van de leerlingen 
en hun welbevinden. 

Bijzondere omstandigheden vragen om bijzondere maatregelen 
Om de leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden naar het eindexamen of naar het volgende 
schooljaar, met daarin voldoende rust en focus, is het onderstaande plan ontwikkeld. 

1. Overgang 
Het uitgangspunt is dat wij de leerlingen kansrijk bevorderen. Uitgangspunt hierbij zijn de 
bekende overgangsnormen. Bij de bovenbouwklassen 3M, 4H, 4V en 5V geldt de aangepaste 
slaag/zakregeling voor 2021. 

Bij uitzondering kan er worden gedoubleerd of worden uitgeweken naar een andere oplossing. 
Dit besluit ligt bij de afdelingsleider. In geval van twijfel legt de afdelingsleider het dossier voor 
aan de rector en conrector onderwijs. 

2. Determinatie 
Voor elke leerling wordt vóór de zomervakantie een persoonlijk plan gemaakt, aan de hand 
waarvan wij de leerling zo goed mogelijk kunnen ondersteunen. Dit kan op het gebied van 
cognitief alsook op sociaal-emotioneel gebied zijn. Uiteraard gebruiken wij hiervoor de gelden 
vanuit het Nationaal Programma Onderwijs. 

3. Toetsweken 
Toetsweek 4 en toetsweek 5 komen te vervallen. Dit doen wij om zoveel mogelijk lestijd te 
realiseren.  

Uitzondering: toetsweek 5 gaat wèl door voor de voorexamenklassen (3 mavo, 4 havo en 5 
vwo) want dit is een PTA-onderdeel. 

Aan de ouders/verzorgers en leerlingen van het 
Edith Stein College 
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Tot 28 juni mogen docenten wèl toetsen afnemen tijdens de les: 

• In periode 4 mag er één cijfer worden geproduceerd. Het cijfer staat op 21 mei in Magister; 
• In periode 5 mag er één cijfer worden geproduceerd. Het cijfer staat op 7 juli in Magister 

Per periode mag de docent maximaal 2 formatieve toetsen (dus niet voor een cijfer) afnemen. 
Uitgangspunt is dat de docenten een nakijktijd nastreven van 6 schooldagen. De 
afdelingsleider heeft de regie over de planning van de toetsen, zodat de leerlingen niet teveel 
toetsen in een te korte tijd moeten maken. 

4. Herkansingen 
Algemeen: er wordt één extra herkansing toegekend bovenop de reguliere herkansing over 
periode 1-3. Dit geldt dus ook voor de eindexamenkandidaten! De (maximaal) twee 
herkansingen worden op 12 april (= lesvrije dag) afgenomen. Voor de examenkandidaten 
gelden andere data. Deze worden deze week gecommuniceerd. 

Voorexamenklassen: leerlingen uit de voorexamenklassen krijgen nog één herkansing extra: 
deze mag alleen worden ingezet voor een PTA-toets uit periode 5. Deze herkansing wordt op 
12 juli afgenomen. 

5. Vakkenpakketten 
Om de kansrijke bevordering daadwerkelijk voor elkaar te krijgen en de leerlingen meer focus 
te geven, willen we de leerlingen van klas 2MH en 3 havo en 3 vwo na de meivakantie (10 mei) 
alleen de lessen aanbieden uit het definitief gekozen vakkenpakket. Uitgezonderd van deze 
maatregel zijn de leerlingen die de mogelijkheid hebben om door te stromen van 2MH naar 3 
havo. Daartoe herschikken wij de leerlingen in de 2MH klassen. 

Tijdlijn 
Datum Activiteit 
19 maart Deadline cijfers periode 3 
12 april Herkansing 1 en 2 voor alle leerlingen (- examenklassen) 
16 april Definitieve vakkenpakketten 2M, 3H, 3V 
19 april Alle vakkenpakketten in het roosterprogramma 
10 mei Start nieuw rooster 
17 mei Start CE Tijdvak 1 
21 mei Deadline cijfers “periode 4” 
14 juni Start CE Tijdvak 2 
28 juni Toetsweek “5” voor 3 mavo, 4 havo en 5 vwo  
6 juli Start CE Tijdvak 3 (t/m 9 juli) 
7 juli Deadline alle cijfers 
12 juli Extra herkansing voor 3 mavo, 4 havo en 5 vwo 
12 & 13 juli Behandeling door afdelingsleiders aangeleverde dossiers 
15 juli Rapport- en diploma-uitreiking 

 

Let op: er kunnen altijd wijzigingen optreden als gevolg van de coronamaatregelen. Kijk in 
Magister voor de laatste informatie met betrekking tot de planning! 
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Wij hopen u als ouder/verzorger en jullie als leerlingen hiermee voldoende te hebben 
geïnformeerd. Als er nog vragen zijn dan kan er contact opgenomen worden met de 
afdelingsleider: 

Klas Contactpersoon E-mail 
Leerjaar 1 & 2 Sander Strik s.strik@edithsteincollege.nl 
3 mavo 
3 havo 
3 vwo 
4 mavo 

Eelke van Dijken e.vandijken@edithsteincollege.nl  

23VT 
4 havo 
4 vwo 
5 havo 
5 vwo 
6 vwo 

Jiwan Does j.does@edithsteincollege.nl  

 

Met vriendelijke groet, namens de schoolleiding van Edith Stein College, 

 

 

 

Gert-Jan Kloos, rector 
Edith Stein College 
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