Appingedam, 16 september 2021

Beste leerling van de bovenbouw havo en vwo,
Als bijlage bij het PTA (Programma van Toetsing en Afsluiting) voor het schooljaar 2021-2022 ontvang
je deze informatie.
Het betreft de belangrijkste zaken uit het examenreglement, de overgangsnormen, de slaag-/zak
regeling en omgaan met deadlines.
Voor leerlingen is het volledige examenreglement te vinden in Teams op de jaarlaag-site
(bijvoorbeeld H4 op ‘2122 – havo 4 algemeen’ en V4 op ‘2122 – havo 4 algemeen, etc.) in de map
“Examenreglement”.
Het PTA kun je ook vinden in Teams op dezelfde jaarlaag-site in de map “PTA’s”.
Voor ouders is het complete examenreglement te lezen op de website van de school via het
ouderportaal onder het kopje ‘informatie’ en dan bij PTA en examens.

Inleiding
Vanaf de vierde klas krijgen havo- en vwo-leerlingen bij bepaalde vakken te maken met onderdelen
die al meetellen voor het eindexamen en dus is het vanaf dat moment belangrijk dat zij (en hun
ouders/verzorgers) kennisnemen van het examenreglement.
Het complete examenreglement is behoorlijk omvangrijk en is daardoor - zoals voor de meeste
wetten en reglementen geldt - geen prettig leesvoer, vandaar dat wij hierbij een overzicht geven van
de belangrijkste regels waar leerlingen, ouders en school in de praktijk regelmatig mee te maken
krijgen.
Het gaat daarbij vooral om de regels die de school moet toepassen in het geval er iets niet gaat zoals
het moet gaan (dus in geval van ‘onregelmatigheden’) en om de regels rondom de herkansingen.
In de bovenbouw werken we met vier toetsweken per schooljaar en de meeste toetsen worden dan
ook tijdens deze vier toetsweken gemaakt, maar buiten de toetsweken om maken leerlingen ook
tussentoetsen en krijgen ze te maken met presentaties, luistertoetsen, practica of inlevermomenten.
Op al die toetsen is het examenreglement van toepassing.

Onregelmatigheden
Als er in de onderbouw bij het maken van een toets iets niet volgens de regels gaat (bijvoorbeeld
omdat er gespiekt of gespijbeld wordt) kunnen docenten en schoolleiding daar zelf oplossingen en/of
maatregelen voor bedenken. Als er in de bovenbouw sprake is van ‘onregelmatigheden’, is de school
verplicht het examenreglement toe te passen; daarom is het goed dat alle betrokkenen (leerlingen,
ouders en school) kennisnemen van de volgende regels uit het examenreglement, en vooral van de
regels bij e en f, die daarom vetgedrukt zijn.
5.

Onregelmatigheden
1. Indien een kandidaat zich ten aanzien van enig deel van het eindexamen aan enige
onregelmatigheid schuldig maakt of heeft gemaakt, kan de directeur maatregelen nemen.
Onder een onregelmatigheid wordt in elk geval verstaan:
a.
b.

c.
d.
e.
f.

het op onrechtmatige wijze vooraf kennis verkrijgen van opgaven van het schoolexamen
en/of het centraal examen
het tijdens het schoolexamen en/of centraal examen bij zich hebben van middelen die op
de aan de orde zijnde stof betrekking hebben, dan wel van andere middelen die de
uitslag kunnen beïnvloeden, zonder dat dit blijkens de omschrijving in het
examenreglement en/of programma van toetsing en afsluiting is toegestaan.
het tijdens het schoolexamen en/of het centraal examen mondeling, schriftelijk of
anderszins communiceren met anderen zonder uitdrukkelijke toestemming van de
toezichthouder op het examen
het frauderen, waaronder spieken, het plegen van plagiaat (onrechtmatige toe-eigening
van geestesvoortbrengselen van een ander), tijdens het schoolexamen en/of het centraal
examen
het zonder geldige reden, ter beoordeling van de directeur, afwezig zijn gedurende een
toets van het schoolexamen c.q. een toets van het centraal examen, waaronder
begrepen het zonder (tijds)bericht afwezig zijn bij een toets
het niet of onvolledig, binnen de gestelde termijn (conform PTA), inleveren van
schriftelijk werk waaronder bijvoorbeeld praktische opdrachten en een portfolio,
zonder dat er naar het oordeel van de directeur sprake is van overmacht.

2. De maatregelen bedoeld in het eerste lid die al dan niet in combinatie met elkaar genomen
kunnen worden, kunnen zijn:
a. het toekennen van het cijfer 1,0 voor een toets van het schoolexamen of het centraal
examen
b. het ontzeggen van de deelname of de verdere deelname aan een of meer zittingen van
het schoolexamen of het centraal examen
c. het ongeldig verklaren van een of meer toetsen van het reeds afgelegde deel van het
schoolexamen of het centraal examen
d. het bepalen dat het diploma en de cijferlijst slechts kunnen worden uitgereikt na een
hernieuwd examen in door de directeur aan te wijzen onderdelen

e. Indien het hernieuwd examen bedoeld in de vorige volzin betrekking heeft op een of
meer onderdelen van het centraal examen legt de kandidaat dat examen af in het
volgend tijdvak van het centraal examen, dan wel ten overstaan van de College voor
Examens.
f. Wanneer er sprake is van een onregelmatigheid volgens artikel 5 lid 1f kan de
examencommissie mogelijk besluiten tot het in mindering brengen van punten.
Bijvoorbeeld door: maximaal 1 punt aftrek na 1 week te laat en maximaal 2 punten
aftrek na twee weken te laat inleveren. Ook het toekennen van het cijfer 1,0 behoort tot
de mogelijkheden.”
Het is voor ouders/verzorgers dus zaak dat zij hun kind bij ziekte tijdig afmelden voor een toets,
omdat het zonder ziekmelding wegblijven bij een toets vervelende consequenties kan hebben!
(dat geldt ook voor zonder meer wegblijven bij presentaties, luistertoetsen, practica of voor het
overschrijden van een deadline als iets ingeleverd moet worden!)
De herkansingsregeling
Na elke toetsperiode is één toets herkansbaar, (waarbij het hoogste cijfer geldt.) Welke toetsen al
dan niet herkansbaar zijn, staat vermeld in het PTA.
Een leerling die om welke reden dan ook een toets gemist heeft op het eerste toetsmoment, maakt
die toets in de herkansingsperiode en die toets geldt dan als (verplichte) herkansing.
Leerlingen kunnen bij uitzonderlijke omstandigheden een schriftelijk verzoek indienen bij de
examencommissie voor een extra herkansing per toetsweek. In alle gevallen waarin de
examencommissie beslist tot een extra mogelijkheid wordt deze in overleg met de vakdocent
uitgevoerd en gemaakt tijdens het vaste inhaalmoment voor de bovenbouw. Zie ook blz. 44 van het
examenreglement: herkansingsregeling havo/vwo.
Let op: Aanvragen extra herkansing:
De aanvraagtermijn voor een extra herkansing is tot maximaal 10 werkdagen na de laatste toetsdag
van de toetsweek.
12.

Regels schoolexamen
1. Het schoolexamen in de eindexamenvakken wordt ingesteld overeenkomstig hetgeen voor
ieder vak afzonderlijk in het programma van toetsing en afsluiting van deze regeling is
aangegeven.
2. Kandidaten die om een geldige reden, ter beoordeling van de directeur, of een door hem
daartoe aangewezen functionaris, een toets niet hebben kunnen afleggen en daarvan bij
eerste gelegenheid telefonisch melding hebben gemaakt, worden in de gelegenheid gesteld
deze toets in te halen, zo spoedig mogelijk nadat zij de lessen weer zijn gaan bijwonen. Voor

havo/vwo geldt: deze toets moet worden ingehaald in de herkansingsperiode en komt in de
plaats van een herkansing (verplichte herkansing).
3. Kandidaten voor havo en vwo die minimaal 2 dagen voorafgaand aan de presentatie, het
mondeling schoolexamen of practicum bij de docent én teamleider hebben gemeld dat er
problemen zijn waardoor zij niet op afgesproken moment aanwezig kunnen zijn, kunnen door
de examencommissie een inhaalmoment aangeboden krijgen. De teamleider bepaalt na
overleg met de vakdocent welk advies (positief of negatief) zij de examencommissie geven
4. Kandidaten die hieraan niet hebben voldaan, moeten binnen één week nadat zonder melding
aan een voornoemde verplichting niet is voldaan, een verzoek tot inhalen bij de
examencommissie indienen. De examencommissie bepaalt in dat geval het verdere verloop.
5. Indien niet vooraf melding is gemaakt van afwezigheid bij een toets, wordt dit gemeld bij de
examencommissie als vermeende onregelmatigheid.
6. Indien een kandidaat om een geldige reden, ter beoordeling van de directeur, of een door
hem daartoe aangewezen functionaris, lange tijd afwezig is en daardoor niet aan toetsen zal
kunnen deelnemen, zal de directeur voor hem in overleg met de examinatoren, zo mogelijk
een regeling ontwerpen.
7. Bij verzuim van toetsen wegens ziekte of wegens een bijzondere van zijn wil onafhankelijke
omstandigheid, dient de kandidaat of de ouder/verzorger van de kandidaat, zodra de reden
van verhindering bekend is de directeur te waarschuwen en zal er zo mogelijk een verklaring
van een arts moeten worden overgelegd.
8. Een kandidaat die bij een toets te laat komt, mag uiterlijk tot 30 minuten na het tijdstip van
aanvang tot het lokaal worden toegelaten. De eindtijd is dezelfde als de tijd die voor de
andere leerlingen geldt.
Indien bij de kandidaat gegronde twijfel heerst met betrekking tot de uitslag van enig onderdeel van
het schoolexamen en het verloop van dit onderdeel, is beroep mogelijk bij de directeur.
Deze doet naar rede, recht en billijkheid uitspraak, na in ieder geval de kandidaat en de examinator
gehoord te hebben. Dit beroep dient binnen 3 werkdagen na het bekendmaken van de uitslag van het
bewuste onderdeel van het schoolexamen schriftelijk aan de directeur kenbaar te worden gemaakt.
De kandidaat kan tegen de beslissing van de directeur in beroep gaan bij de door het bevoegd gezag
van de school ingestelde commissie klacht, bezwaar en beroep.”

Daarnaast zijn de volgende afspraken ook van belang;
1. Omgaan met deadlines:
Indien een deadline wordt overschreden, informeert de vakdocent z.s.m. de mentor en de
teamleider. Er wordt door de vakdocent geen nieuwe afspraak gemaakt en geen cijfer
toegekend (in Magister komt in de betreffende cijferkolom inh te staan). De teamleider
informeert, eventueel na overleg met de vakdocent en de mentor, de examencommissie. De
examencommissie bepaalt het verdere verloop en kan het cijfer 1,0 toekennen.
2. Vaste toets-inhaalmoment op de dinsdagmiddag:
Op de dinsdagmiddag vindt het toets-inhaalmoment voor havo en vwo bovenbouw plaats.
We werken met een met een vaste surveillant.
De leerling maakt hierover afspraken met de betreffende vakdocent. De vakdocent geeft aan
de surveillant en leerlingcoördinator door welke leerlingen op het toets-inhaalmoment
verwacht worden.
De surveillant informeert na ieder inhaalmoment de leerlingcoördinator over de
aanwezigheid/afwezigheid van de inhalers. De leerlingcoördinator informeert na overleg met
de teamleider, de examencommissie over de afwezige inhalers. De examencommissie
bepaalt het verdere verloop en kan het cijfer 1,0 toekennen.

We hopen dat deze informatie duidelijk maakt met welke regels leerlingen, ouders/verzorgers en
school in de laatste jaren van havo en vwo te maken hebben, en we hopen dat die duidelijkheid
bijdraagt aan een succesvol en prettig verloop van het vervolg van de havo- of vwo-opleiding.
Met vriendelijke groeten,
Margreet Pol, examensecretaris
Annelies Stoepker, teamleider vwo 3-6
Peter Kamminga, teamleider havo 3-5

Slaag-/zakregeling 2022

havo/vwo

Vakken met alleen een SE (schoolexamen)
Voor vakken met alleen een SE geldt dat het gemiddelde cijfer wordt afgerond naar een geheel cijfer.
Voorbeeld:
1. 6,49 wordt afgerond op 6,0.
2. 6,5 wordt afgerond op 7,0.
Vakken met een SE (schoolexamen) en een CE (centraal eindexamen)
Het eindcijfer voor een vak is het gemiddelde van het cijfer van het SE is en het cijfer van het CE,
afgerond naar het dichtstbijzijnde gehele getal.
Voorbeeld:
1. Een leerling behaalt voor een vak een 6,9 voor het SE en een 6,1 voor het CE. Het gemiddelde
cijfer is een 6,5. Dit cijfer wordt afgerond naar een 7.
2. Een leerling behaalt voor een vak een 5,8 voor het SE en een 5,1 voor het CE. Het gemiddelde
cijfer is een 5,45. Dit cijfer wordt afgerond naar een 5.
Combinatiecijfer
Het combinatiecijfer is het gemiddelde van de cijfers van ckv, maatschappijleer én het
profielwerkstuk.
Het cijfer is het rekenkundig gemiddelde van de eindcijfers van de samenstellende onderdelen.
Geen enkel onderdeel mag lager dan het cijfer 4 scoren.
Wanneer is een kandidaat geslaagd?
De kandidaat die eindexamen vwo of havo heeft afgelegd, is geslaagd:
als alle eindcijfers 6 of hoger zijn;
bij één 5 en de overige vakken een 6 of hoger; bij één 4, óf 2x5 óf 1x4 en 1x5 én
voor de overige vakken een 6 of hoger, waarbij het gemiddelde van alle vakken
tenminste een 6 is;
als voor alle vakken op het centraal examen (CE) gemiddeld een voldoende
(5,5) is behaald;
als maximaal één 5 is behaald voor de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde;
het vak lichamelijke opvoeding moet zijn beoordeeld als ‘voldoende’ of ‘goed’;
voor geen van de onderdelen van het combinatiecijfer is een cijfer lager dan 4,0
behaald

Overgangsnormen bovenbouw havo/vwo
Cijfers die meetellen voor de bevorderingsnorm:
1. Een havo-leerling heeft op zijn eindlijst acht cijfers: Nederlands en Engels verplicht, vier
profiel(keuze)vakken, één keuzevak en het combinatiecijfer (ML/CKV). Voor de overgang tellen de vakken
ML en CKV afzonderlijk mee (en kunnen beide + of – punten opleveren).
2. Een vwo-leerling heeft op zijn eindlijst negen cijfers: Nederlands, Engels en Fa/Du verplicht; vier
profiel(keuze)vakken, één keuzevak en het combinatiecijfer (ML/CKV). Voor de overgang tellen de vakken
ML en CKV afzonderlijk mee (en kunnen beide compensatie + of – punten opleveren).
3. Compensatiepunten kunnen alleen gehaald worden op de vakken, die bij havo en vwo in de officiële
slaag/zak-regeling worden genoemd en met een cijfer worden afgesloten. Er kunnen geen
compensatiepunten behaald worden bij L.O. en levo.
Bevordering
A. De leerling wordt bevorderd als aan de in de tabel weergegeven voorwaarden is voldaan. Hierbij
wordt uitgegaan van afgeronde eindcijfers. De eindcijfers op de vakken LEVO en L.O. tellen niet mee in
onderstaande tabel.
Cijfers
Alles > 6
1 x 5 en de rest ≥ 6
1 x 4 en de rest ≥ 6
2 x 5 en de rest ≥ 6
1 x 4 en 1 x 5 en de rest ≥ 6

Tekortpunten
0
1
2
2
3

Comp.punten minstens
0
0
2
2
3

B. De vakken LEVO en L.O. worden bij afsluiting met o, v of g beoordeeld. Zolang het vak niet is
afgesloten, worden de prestaties van de leerlingen op het rapport in een cijfer uitgedrukt. Als dat
cijfer ≤ 5,4 is kan de leerling niet bevorderd worden.
C. Het vak biologie werkt naast toetsen met een voortgangsdossier. Voor het voortgangsdossier geldt de
o, v, g- regeling. De eindbeoordeling voor dit onderdeel is minimaal ‘voldoende’ (v).
D. Voor de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde gezamenlijk is 1 tekortpunt (5) toegestaan.

Bespreken:
E. De leerling wordt besproken als aan de onderstaande voorwaarden in de tabel en de onderdelen B, C
en D van bevordering is voldaan. Hierbij wordt uitgegaan van de afgeronde cijfers:
Cijfers
1 x 4 en de rest ≥ 6
2 x 5 en de rest ≥ 6
1 x 4 en 1 x 5 en de rest ≥ 6
2 x 4 en de rest ≥ 6
3 x 5 en de rest ≥ 6

Tekortpunten
2
2
3
4 ; één tekortpunt
te veel
3 ; één tekortpunt
te veel

Compensatiepunten minstens
1 ; één compensatiepunt te weinig
1 ; één compensatiepunt te weinig
2 ; één compensatiepunt te weinig
3
2

F. Over leerlingen in de bespreekmarge beslist de vergadering met in achtneming de procedure
overgangsvergadering. De vergadering beslist over bevorderen of doubleren. Bij doubleren adviseert
de vergadering de leerling met betrekking tot de voortzetting van de te volgen leerroute.
G. Wanneer leerlingen meer onvoldoendes/tekortpunten hebben dan in bovenstaande tabel is
aangegeven, zijn zij automatisch gedoubleerd.
H. In bijzondere gevallen kan een leerling “buiten de bespreekmarge om “ worden besproken.
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25-10 / 29-10
01-11 / 05-11

9
10

algemeen

cursuswee
k
1
2
3
4
5
6
7
8

week

data
23-08 / 27-08
30-08 / 03/09
06-09 / 10-09
13-09 / 17-09
20-09 / 24-09
27-09 / 01-10
04-10 / 08-10
11-10 / 15-10

H4 / V4 / V5

periode , ma 17 aug t/m vr 06 nov
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

ma+di introduktie

ma organisatie dag - geen lessen

herfstvakantie

toetswk 1 (vr)
toetswk 1 (ma-vr)

lesdagen
08-11 / 12-11
15-11 / 19-11
22-11 / 26-11
29-11 / 03-12
06-12 / 10-12
13-12 / 17-12
20-12 / 24-12

11
12
13
14
15
16
17

10-01 / 14-01
17-01 / 21-01
24-01 / 28-01

18
19
20

45
46
47
48
49
50
51
52+1
2
3
4

31-01 / 04-02
07-02 / 11-02

21
22

5
6

14-02 / 18-02

23

7

24
25
26
27
28
29

8
9
10
11
12
13
14

periode 2, ma 09 nov t/m vr 22jan
do organisatie dag - geen lessen
deze week lln besprekingen

do 18 nov: herk. P1
wo 24 nov. MSU

wo organisatie dag - geen lessen

vrijdag Sportdag

kerstvakantie

toetswk 2 (vr)
toetswk 2 (ma-vr)

do 20 jan. Open Huis
ma organisatie dag - geen lessen
lesdagen
periode 3, ma 25 jan t/m vr 02 apr

28-02 / 04-03
07-03 / 11-03
14-03 / 18-03
21-03 / 25-03
28-03 / 01-04
04-04 / 08-04

ma 14 febr: herk. P2
voorjaarsvakantie
di organisatie dag - geen lessen
wo organisatie dag - geen lessen
toetswk 3 (vr); H5V6 ma
toetswk 3 (ma-vr)
lesdagen
periode 4, ma 05 apr t/m vr 09 juli

11-04 / 15-04

30

15

18-04 / 22-04

31

09-05 / 13-05

32

16 18/4 Paasmaandag
17
18
19

16-05 / 20-05

33

20

23-05 / 27-05

34

21

30-05 / 03-06
06-06 / 10-06
13-06 / 17-06
20-06 / 24-06

35
36
37
38

22
23
24
25

27-06 / 01-07

39

26

04-07 / 08-07

41

27 do+ vr overgangsvergaderingen

11-07 / 15-07

42

28 woe 13/7 boeken inleveren

15/4 Goede vrijdag

H4+V5 buitenl. exc.
V4 stageweek
do 21 apr herk P3
wo 11 mei MSU
do 12 mei start CE1

wo organisateidag - geen lessen
hemelvaarstdag (do + vr lesvrij)
ma 2e pinksterdag
toetswk 4 (do, vr)
toetswk 4 (ma-do,)
vrijdag inhaaldag
Wo 6/7 herkansingen P4
12/7 diplomering H5; 13/7 diplomering V6
lesdagen

18-07 / 28-08

