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Betreft: Aangegeven keuze CE-moment via Somtoday Elo

Beste leerlingen, geachte ouders/verzorgers,
In een eerdere brief van 25 februari hebben we jullie geïnformeerd over diverse wijzigingen rondom de
eindexamens. Zoals in die brief aangekondigd is het mogelijk om het centraal examen te spreiden
over het eerste en tweede tijdvak. Daar willen we jullie in deze brief meer informatie over geven.
Mocht een leerling zijn of haar examens willen spreiden dan kan de leerling dit aangeven in de
Somtoday Elo. Standaard staan de leerlingen aangemeld voor de centrale examens in tijdvak 1 (mei).
Als de leerling de examens gewoon in tijdvak 1 wil maken dan hoeft de leerling dan ook geen actie te
ondernemen. Als de leerling de eerste kans van één of meerdere centrale examens pas in het tweede
tijdvak wil laten plaatsvinden dient de leerling dit zelf te wijzigen via de Somtoday Elo. Zie hiervoor
onderstaand plaatje en onderstaande toelichting:

Een leerling kan zijn of haar keuze aangeven door in de Somtoday Elo te kijken bij de cijfers en dan
onder het cijferoverzicht. In dit scherm kan de leerling kiezen voor ‘Toon: Examencijfers’. In het
scherm van het cijferoverzicht van de examenvakken ziet de leerling dan twee keuzevelden staan

(waaruit een keuze gemaakt moet worden), getiteld mei en juni. Standaard staan de keuzes op mei.
Wil men een eerste kans van het centraal examen van een vak pas in tijdvak 2 (juni) maken dan kiest
men voor het keuzeveld van dat vak voor juni. Als een leerling dit doet dan wordt dit met een blauwe
regel bevestigd. De keuze hoeft dan niet nog een keer opgeslagen te worden, maar wordt direct
verwerkt in Somtoday. Het spreiden van examens moet door de leerling uiterlijk op 22 april
aangegeven zijn. Tot die datum kan de leerling de keuze wijzigen. Ongeacht de keuze die de leerling
voor het centraal examen maakt geldt wel dat de leerling het complete schoolexamen voor de
meivakantie afgerond dient te hebben.
We adviseren leerlingen om gewoon gebruik te maken van het eerste tijdvak. Leerlingen die ervoor
kiezen om bepaalde examens pas voor de eerste keer in het tweede tijdvak af te leggen kunnen door
ziekte/quarantaine in dit tweede tijdvak namelijk grote problemen krijgen om de examens dit
schooljaar te kunnen afronden. Het derde tijdvak is qua tijdsplanning namelijk alleen geschikt voor het
maken van herkansingen van het centraal examen. Het spreiden van centrale examens brengt dus
grote risico’s met zich mee en raden wij om die reden af.
Met vriendelijke groet,

Dennis van Horssen
Examensecretaris

