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Zwolle, 7 september 2022 

 

 

Betreft: Herkansingsregeling klas 4, 5 en 6 

 
Beste leerlingen van klas 4, 5 en 6 en geachte ouder(s)/verzorger(s), 
 
Elk schooljaar worden het examenreglement en het PTA vastgesteld. Het examenreglement en 
het PTA voor 2022-2023 zijn voor dit schooljaar vastgesteld. Hier kunnen jullie het 
examenreglement en hier alle Programma’s van Toetsing en Afsluiting (PTA’s) van alle vakken 
vinden. De herkansingsregeling in het examenreglement (artikel 5.10, zie bijlage) is anders hij 
de afgelopen jaren is geweest, dus daar staan we in deze brief wat uitgebreider bij stil. 
 
De aanpassing van de herkansingsregeling komt er in hoofdlijnen op neer dat klas 4, 5 en 6 per 
jaar maximaal drie herkansingen kunnen maken. Er zijn twee herkansingsmomenten per jaar 
voor klas 4 en 5: na periode 2 (ma 20 februari) en na periode 4 (do 13 juli). Op dat 
herkansingsmoment kan een leerling maximaal twee herkansingen maken. Dat mogen twee 
herkansingen van toetsen uit één periode zijn, maar ook herkansingen voor een toets uit beide 
periodes. Deze herkansingen kunnen op één herkansmoment echter niet voor hetzelfde vak 
ingezet worden. Een leerling kan er ook voor kiezen om na periode 2 slechts één herkansing in 
te zetten, zodat er na periode 4 nog twee herkansingen in te zetten zijn.  
 
Klas 6 houdt na elke periode een herkansingsmoment. Ten opzichte van de vorige 
herkansingsregeling verandert er voor klas 6 dus niets. 
 
De belangrijkste reden voor de wijziging voor klas 4 en 5 is dat we leerlingen op deze manier 
betere keuzes kunnen laten maken. Na een half jaar heeft een leerling meer overzicht over de 
resultaten, waardoor een betere afweging gemaakt kan worden welke toets het best herkanst 
kan worden. Ook kan een leerling ervoor kiezen twee herkansingen in te zetten voor dezelfde 
periode, wanneer één periode erg is tegengevallen. De leerling kan door deze wijziging dus een 
betere afweging maken voor het inzetten van de herkansingen. Dit resulteert dan hopelijk in 
een cijferbeeld dat beter passend is bij de situatie van de leerling.  
 
Het volledige examenreglement is te vinden via bovenstaande link en de herkansingsregeling is 
als bijlage aan deze brief toegevoegd. We hopen jullie hiermee voldoende te hebben 
geïnformeerd. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
   

 
 

 
F.J. (Frank) Dost, MSc MA   A.F.M. (Antoon) Boks MEd MA 
Rector      Conrector 

 
  

https://www.celeanum.nl/wp-content/uploads/2022/09/220906-Examenreglement-Gymnasium-Celeanum-2022-2023.pdf
https://www.celeanum.nl/wp-content/uploads/2022/09/PTA-2022-2023.pdf
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5.10 Inhalen en herkansen van toetsen   
 

1. Naast de reguliere toetsen zijn er vervangende toetsen, die zijn te 
onderscheiden in: 
▪ inhaaltoetsen: toetsen, die alsnog moeten worden gemaakt, omdat de 

leerling op het moment van toetsing afwezig was. 
▪ herkansingstoetsen: reguliere toetsen die door de leerling opnieuw 

worden gemaakt. Een inhaaltoets kan dus niet worden herkanst. 
2. Een reguliere toets kan slechts éénmaal worden vervangen. 
3. Voor een vervangende toets is evenveel tijd beschikbaar als voor de 

oorspronkelijke toets. 
4. Voor leerlingen uit leerjaar 4 en 5 zijn er 2 herkansingsmomenten in het 

schooljaar; één na periode 2 en één na periode 4 
5. Een leerling uit leerjaar 4 of 5 : 

▪ mag maximaal drie herkansingstoetsen uit het desbetreffende leerjaar 
maken 

▪ mag maximaal 2 herkansingstoetsen per herkansingsmoment maken. 
▪ mag op het eerste herkansingsmoment herkansingstoetsen maken uit 

periode 1 en 2 en op het tweede herkansingsmoment herkansingstoetsen 
maken uit periode 3 en 4.  

6. Het is niet toegestaan om op een herkansingsmoment twee herkansingen van 
hetzelfde vak te maken.  

7. Indien een leerling uit leerjaar 4 of 5 na het maken van de reguliere toetsen in 
een periode één of meerdere toetsen moet inhalen, dan vervalt er maximaal 
één mogelijkheid tot het maken van een herkansingstoets. 

8. Voor leerlingen uit leerjaar 6 zijn er 3 herkansingsmomenten in het schooljaar: 
na iedere periode. 

9. Een leerling uit leerjaar 6 mag maximaal 1 herkansingstoets per periode 
maken. 

10. Indien een leerling uit leerjaar 6 na het maken van de reguliere toetsen in een 
periode één of meerdere toetsen moet inhalen, dan vervalt de mogelijkheid tot 
het maken van een herkansingstoets. 

11. In het jaarschema (zie bijlage 1 van het PTA) zijn de data van de 
herkansingsmomenten opgenomen.  

12. Inhaaltoetsen dienen zo snel mogelijk na afname van de reguliere toets te 
worden gemaakt op de daarvoor aangewezen inhaalmomenten (zie bijlage 1 
van het PTA). Leerlingen die een inhaaltoets moeten maken, nemen contact op 
met de coördinator. 

13. In het vak PTA is aangegeven welke toetsen herkansbaar zijn. 
14. Het hoogste cijfer dat voor een bepaalde toets is behaald, telt mee. Het lagere 

cijfer komt te vervallen. 
15. Indien een leerling door een uitzonderlijke situatie behoefte heeft aan meer 

vervangende toetsen dan het toegestane maximale aantal, kan de conrector of 
wanneer het een leerling met extra zorg betreft in overleg met de 
zorgcoördinator, een hoger aantal vervangende toetsen toestaan. 

 


