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Herkansingsregeling leerjaar 31 
 
Voor herkansingen cohort 2022-2024 geldt de volgende regeling (2022-2023 leerjaar 3 en 
2023-2024 leerjaar 4):  
1. Een herkansing is ook van toepassing op een inhaaltoets, mits er geen sprake is van 

een onregelmatigheid;  
2. De (locatie) directeur kan in geval van ziekte van de kandidaat of een andere van zijn  

wil onafhankelijke omstandigheid, van de regeling afwijken ten gunste van de 
kandidaat; 

3. De onderdelen die herkansbaar zijn staan vermeld per vak in het PTA. 
 

avo-vakken Leerjaar 3 en 4 – vier schriftelijke toetsen. 
De leerling mag zelf bepalen in welke periode de herkansing 
wordt ingezet, met een maximum van twee herkansingen in 
een periode. 
 

 
 
 
Herkansingsregeling leerjaar 4 
 
Voor herkansingen cohort 2021-2023 geldt de volgende regeling (2021-2022 leerjaar 3 en 
2022-2023 leerjaar 4):   
1. Een herkansing is ook van toepassing op een inhaaltoets, mits er geen sprake is van 

een onregelmatigheid.  
2. De (locatie) directeur kan in geval van ziekte van de kandidaat of een andere van zijn  
 wil onafhankelijke omstandigheid, van de regeling afwijken ten gunste van de 

kandidaat;  
3. De onderdelen die herkansbaar zijn staan vermeld per vak in het PTA. 
 
avo-vakken Leerjaar 4 – drie schriftelijke toetsen. 

 
 
  

 
1 Zie ook examenreglement 2022-2023 artikel 18, 19 en 20 
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Praktische uitwerking herkansingsregeling2 
 
Welke toetsen mag je herkansen? 
Toetsen die onderdeel zijn van het schoolexamen en in het PTA (Programma van Toetsing 
en Afsluiting) staan aangegeven als herkansbaar. 
 
Wanneer is de herkansing of zijn de herkansingen? 
De data van de herkansingen worden aan het begin van het cursusjaar bekend gemaakt en 
zijn opgenomen in de jaarplanning. 
De jaarplanning staat op de website van De Marke. 
 
Afsluiting periode 
Als een periode is afgesloten volgt er een herkansingsmoment. 
Na dit herkansingsmoment is het niet meer mogelijk om toetsen van deze periode te 
herkansen. 
 
Hoe maak je kenbaar dat je wil deelnemen aan een herkansing? 
Er is na elke periode een mogelijkheid om je in te schrijven voor een herkansing. 
De inschrijving gaat via SomToday. 
Er is een termijn van inschrijven die kenbaar wordt gemaakt via een mail aan de leerling en 
de wettelijk vertegenwoordiger(s). 
Bij het te laat indienen vervalt het herkansingsrecht voor de betreffende periode. 
 
Voor welke herkansing kun je inschrijven? 
Je mag je alleen inschrijven voor de herkansing van een vak als alle toetsen van het PTA 
(Programma van Toetsing en Afsluiting) in de betreffende periode zijn gemaakt. 
 
Ongeoorloofd afwezig 
Ben je tijdens de herkansing ongeoorloofd afwezig dan vervalt het herkansingsrecht voor de 
betreffende periode. 
  

 
2 Zie ook examenreglement 2022-2023 bijlage 7 
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Herkansingsdata leerjaar 3  
 
 
Periode 3 
 
Dinsdag 4 april 2023 t/m donderdag 6 april 2023 (12.00 uur). 
Inschrijven herkansing avo-vak(ken). 
 
Donderdag 13 april 2023 
Herkansing avo-vak 1 – lesuur 1 en 2. 
Herkansing avo-vak 2 – lesuur 3 en 4. 
 
 
Periode 4 
 
Dinsdag 4 juli 2023 t/m donderdag 6 juli 2023 (12.00 uur) 
Inschrijven profielvak, keuzevak en maatschappijleer. 
 
Maandag 10 juli 2023 t/m dinsdag 11 juli 2023 (12.00 uur) 
Inschrijven avo-vak(ken). 
 
Woensdag 12 juli 2023 
Herkansing profielvak en keuzevak – lesuur 1 en 2. 
 
Donderdag 13 juli 2023 
Herkansing maatschappijleer – lesuur 1. 
 
Vrijdag 14 juli 2023 
Herkansing avo-vak 1 – lesuur 1 en 2. 
Herkansing avo-vak 2 – lesuur 3 en 4. 
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Herkansingsdata leerjaar 4 
 
 
Periode 5 
 
Dinsdag 15 november 2022 t/m donderdag 17 november 2022 (12.00 uur). 
Inschrijven herkansing avo-vak. 
 
Donderdag 24 november 2022 
Herkansing avo-vak – lesuur 1 en 2. 
 
 
Periode 6 
 
Dinsdag 31 januari 2022 t/m donderdag 2 februari 2023 (12.00 uur) 
Inschrijven herkansing avo-vak. 
 
Donderdag 9 februari 2023 
Herkansing avo-vak – lesuur 1 en 2. 
 
 
Periode 7 
 
Dinsdag 4 april 2023 t/m donderdag 6 april 2023 (12.00 uur) 
Inschrijven herkansing avo-vak, maatschappijleer (alleen voor leerlingen instroomgroep), 
profielvak, keuzevak. 
 
Dinsdag 11 april 2023 
Herkansing maatschappijleer – lesuur 1 
 
Donderdag 13 april 2023 
Herkansing avo-vak – lesuur 1 en 2. 
Herkansing profielvak – lesuur 3. 
Herkansing keuzevak – lesuur 4. 
 
Maandag 17 april 2023 
Maatschappijleer – eindcijfer SE lager dan een 6 – herkansing – lesuur 1. 
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Overzicht herkansbare toetsen avo-vakken basisberoepsgerichte leerweg 
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Overzicht herkansbare toetsen avo-vakken kaderberoepsgerichte leerweg 
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Overzicht herkansbare toetsen avo-vakken gemengde/theoretische leerweg - mrkn3 
 

 

  

 
3 mrkn – De Marke Noord 
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Overzicht herkansbare toetsen avo-vakken gemengde/theoretische leerweg - mrkc4 
 

 

 
4 mrkc – De Marke Het Corberic 


