
Tweede Fase
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Belangrijke personen

Dhr. D. Leermakers Teamleider havo 2-5 leermakers.D@2College.nl

Dhr H. Barmentlo Teamleider vwo 2-6 barmentlo.h@2college.nl

Mevr. L. Jurgens Leerlingcoördinator havo 4-5  Jurgens.l@2college.nl

Mevr. M. Waajen Leerlingcoördinator vwo 3-6 & havo 3 waajen.m@2college.nl

Mevr. E. Haenen Examensecretaris havo-vwo  examenhavovwo.durendael@2college.nl

Dhr. J. Pothoven Toetscoördinator havo-vwo toetsen.durendael@2college.nl
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Belangrijke personen – Wie doet wat
Meneer Leermakers Teamleider havo 2-5
(kamer 26) Eindverantwoordelijk voor het havo-team.

Meneer Barmentlo Teamleider vwo 2-6
(kamer 21) Eindverantwoordelijk voor het vwo-team.

Mevrouw Jurgens en Leerlingcoördinatoren
mevrouw Waajen Zorgen voor leerlingzaken, verzuim, verlof. Daarnaast zorgen zij ervoor dat je
(kamer 18) doorverwezen kan worden indien je hulp nodig hebt. Zij zorgen ervoor dat iedereen 

gezien wordt.

Mevrouw Haenen Examensecretaris havo-vwo  
(kamer 28) Zorgt voor alles rondom de (school)examens. Hieronder valt het plannen van zaken, 

maar ook klachten ontvangen en behandelen met de examencommissie.
Heb je vragen over (school)examens of faciliteiten dan kun je deze e-mailen naar 
examenhavovwo.durendael@2college.nl.

Meneer Pothoven Toetscoördinator havo-vwo 
(kamer 28) Zorgt voor alles rondom het toetsrooster. 

Heb je vragen over toetsen of inhaaltoetsen dan e-mail je naar meneer Pothoven,
toetsen.durendael@2college.nl.
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Mentoren

H4a: dhr. N. van Moorsel A4a: dhr. J. Nelissen

H4b: mevr. M van Laak-Wolfs A4b: dhr. F. Janssen

H4c: mevr. E. Gloude 

H4d: dhr. H. van Casteren A5a: mevr. H. Apperloo

H4e: mevr. E. Hooijschuur A5b: mevr. I. Ultee

H4f: dhr. M. Smits

H5a: dhr. T. Arts A6a: dhr. B. Hondebrink

H5b: mevr. A. van der Linden A6b: mevr. A. van Herk

H5c: mevr. S. El Kourdi

H5d: dhr. F. Gielen



Belangrijke data havo 4, vwo 4 en vwo 5

• 7 september Eerste schooldag

• 24 juni vóór 13.00u Aanvraag herkansingen

• 4 t/m 8 juli Toetsweek

• 12 t/m 14 juli Herkansingen



Belangrijke data havo 5 + vwo 6
• 7 september Eerste schooldag + profielwerkstukdag

• 8 t/m 10 september Havo 5: Profielwerkstukochtend 08.30u – 11.00u (vanaf les 4 gewoon les)

• 14 t/m 18 maart Toetsweek

• 28 t/m 30 maart Herkansingen

• 21 april Exameninstructie

• 22 april Slotactiviteit

• 12 t/m 25 mei CSE I

• 15 juni Uitslag CSE I

• 20 t/m 23 juni CSE II

• 1 juli Uitslag CSE II

• 13 juli Havo 5: Diploma-uitreiking (datum onder voorbehoud)

• 14 juli Vwo 6: Diploma-uitreiking (datum onder voorbehoud)



Verlof

• Te laat: 
Indien je te laat komt op school, meld je je bij kamer 18 (of kamer 16). Je haalt een “te laat-briefje” waarmee je de les 
weer in mag. De volgende dag meld je je om 08.00 in lokaal 030.

• Ziekte: 
Indien je ziek bent, moet die via de magisterapp gemeld worden door je ouder(s)/verzorger(s). Elke dag dat je ziek 
bent, moet dit opnieuw gebeuren.
Indien je ziek bent op een dag dat je een schoolexamen hebt, moet de ziekmelding vóór 08.30uur gedaan zijn.

• Buitengewoon verlof
Indien je buitengewoon verlof (o.a. afrijden rijbewijs etc.) of kort verlof (vanwege open dagen, huwelijksfeesten, etc.) wil 
aanvragen. Ga dan naar de leerlingcoördinator.
(Indien de leerlingcoördinator niet aanwezig is, kun je ook naar de examensecretaris.)



Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA)

• In de Tweede Fase werken we met een Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA).

• Het PTA bevat alle informatie over de schoolexamens.

• Hieronder een voorbeeld van een stukje van het PTA.

• Het PTA wordt op 1 oktober gepubliceerd op de website: 
https://www.2college.nl/durendael/leerlingen/programmas-van-toetsing-en-afsluiting/

• Tevens zal het PTA in het team C-uur gezet worden.
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Toetsrooster

• In de Tweede Fase werken we met een toetsrooster: elke week heb je drie toetsuren in het rooster staan.

• Meneer Pothoven maakt dit toetsrooster aan de hand van de PTA’s en de inbreng van de vakdocenten.

• Op drie momenten in het schooljaar verschijnt het toetsrooster. Je krijgt aan het begin van het schooljaar dus nog geen 
compleet rooster. Gedurende het schooljaar kan er namelijk nog van alles veranderen.
De data waarop de toetsroosters worden gedeeld: 1 oktober, 1 december en 1 maart.

• Het toetsrooster zal gedeeld worden op de website én via Teams.

• Wekelijks zal meneer Pothoven delen in welk lokaal de toetsen plaatsvinden.

• Heb je vragen over het toetsrooster stuur dan een e-mail naar toetsen.durendael@2college.nl.
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Inhaaltoetsen

• Indien je een toets hebt gemist met geldige reden, kun je via de website een inhaalverzoek indienen.

• De inhaaltoetsen vinden plaats op vrijdagmiddag óf tijdens een ander toetsuur.

• De toetscoördinator meneer Pothoven stuurt je een e-mail waar en wanneer je de toets moet inhalen.

• Heb je vragen over de inhaaltoetsen, stuur dan een e-mail naar toetsen.durendael@2college.nl.

• Let op: een afspraak voor tandarts, huisarts, etc. telt niet als geldige reden. Je weet op 1 oktober precies welke toetsen 
er in de komende weken/maanden gepland staan.
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Herkansingen

• In havo 4, vwo 4 en vwo 5 heb je aan het einde van het schooljaar de mogelijkheid om schoolexamens te herkansen.

• Eind mei/begin juni wordt daar meer informatie over verstrekt.

• In havo 5 en vwo 6 heb je eind maart/begin april de mogelijkheid om schoolexamens te herkansen.

• Eind februari/begin maart wordt daar meer informatie over verstrekt.

• In principe heeft iedereen 4 herkansingen (behalve als de examencommissie anders beslist).

• Per vak mag er maar één herkansing ingezet worden. 

• De schoolexamens die herkansbaar zijn, zijn te vinden in het PTA.



Examencommissie

• De examencommissie zorgt ervoor dat zaken binnen de Tweede Fase op dezelfde wijze worden afgehandeld 
óf dat er met reden maatwerk wordt geboden.

• De examencommissie bestaat uit de examensecretaris en twee vakdocenten.

• Zowel docenten als leerlingen kunnen contact opnemen met de examencommissie.
Docenten nemen vaak contact op als leerlingen zaken niet op tijd inleveren of als leerlingen vaak afwezig zijn.
Leerlingen kunnen in de volgende gevallen contact opnemen:

- Bij een schoolexamen is iets voorgevallen;
- Uitstel voor het inleveren van een PO*;
- De beoordeling van een schoolexamen is niet goed gedaan.

In alle gevallen wordt een e-mail verstuurd naar examenhavovwo.durendael@2college.nl. 

• De examencommissie bespreekt eenmaal per week alle klachten en verzoeken die binnen zijn gekomen.

• Een uitspraak van de examencommissie is bindend.

• De examencommissie kan o.a. het verzoek inwilligen, een herkansing intrekken of het cijfer één uitdelen.

*Een aanvraag voor uitstel van een PO dient meer dan 5 werkdagen vóór het inlevermoment gedaan te zijn.
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Succes 

in de 

Tweede Fase!


