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Aardrijkskunde

Het schoolexamen bestaat uit 4 schriftelijke toetsen, 3 begrippentoetsen
en 1 praktische opdracht.

nr.
toets en planning
1 WATER
vorm:
Computeretoets
tijdsduur:
60
leerjaar:
4
datum:
tijdens les
2 WATER
schriftelijk H
vorm:
tijdsduur:
60
leerjaar:
4
datum:
in toetsperiode 1
3 WEER EN KLIMAAT
vorm:
Computeretoets
tijdsduur:
60 min.
leerjaar:
4
datum:
tijdens les
4 WEER EN KLIMAAT
schriftelijk H
vorm:
tijdsduur:
60 min.
leerjaar:
4
datum:
in toetsperiode 2
5 BEVOLKING EN RUIMTE
vorm:
computeretoets
tijdsduur:
60 minuten
leerjaar:
4
datum:
tijdens les
6 BEVOLKING EN RUIMTE
schriftelijk H
vorm:
tijdsduur:
60 minuten
leerjaar:
4
datum:
in toetsperiode 3
7 BEVOLKING EN RUIMTE
vorm:
Praktische Opdracht
tijdsduur:
n.v.t.
4
leerjaar:
datum:
tijdens les
H= herkansbaar

leerstofomschrijving
Begrippen

eindtermen
1, 2, 3, 10

resultaat
gewicht:
5
cijfer:
cijfer her:
cijfer def:

Hoofdstuk 1, 2 en 3
inclusief begrippen en topo

1, 2, 3, 10
11, 12, 24

gewicht:
cijfer:
cijfer def:

20

Begrippen

1, 2, 3, 4
5, 6, 22

gewicht:
cijfer:
cijfer her:
cijfer def:

5

gewicht:
cijfer:
cijfer def:

20

Hoofdstuk 7, 8 en 9
inclusief begrippen en topo

Begrippen

1, 2, 3, 16

gewicht:
cijfer:
cijfer def:

5

Hoofdstuk 4, 5 en 6
inclusief topo en begrippen

1, 2, 3, 16
17, 18, 26

gewicht:
cijfer:
cijfer def:

20

Hoofdstuk 4, 5 en 6

1, 2, 3, 16
17, 18, 26

gewicht:
cijfer:
cijfer def:

25

delen door 100
cijfer
schoolexamen
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Biologie
nr.
toets en planning
1 LEERJAAR 3

leerstofomschrijving
vmbo 3 deel 1

eindtermen
K1, K4, K5, K6,
K9, K12, K13

2

LEERJAAR 3

vmbo 3 deel 2
vmbo 4 deel 1 mens en milieu

K7, K8, K10, K11, gewicht:
K13, V2

3

Menskunde*
schriftelijk H
vorm:
tijdsduur:
90 minuten
leerjaar:
4
datum:
toetsperiode 1
Plantkunde*
schriftelijk H
vorm:
tijdsduur:
90 minuten
leerjaar:
4
datum:
toetsperiode 2

vmbo 4 deel 2
Voeding en vertering
K6, K9, K11,
Gaswisseling
V1
Transport
Opslag, uitscheiding en bescherming
vmbo 4 deel 1
Stofwisseling
K6, K12
Planten
Ecologie

gewicht:
cijfer:
cijfer her:
cijfer def:

25

gewicht:
cijfer:
cijfer her:
cijfer def:

25

vmbo 3 herhaling*

vmbo 3 deel 1 en 2
Voortplanting
Erfelijkheid
Regeling

gewicht:
cijfer:
cijfer her:
cijfer def:

20

gewicht:
cijfer:

10

4

5

7

vorm:
tijdsduur:
leerjaar:

schriftelijk H
90 minuten
4

datum:

toetsperiode 3

PRACTICUM

vorm:
practicum/verslag
tijdsduur:
n.v.t.
leerjaar:
4
datum:
tijdens de cursus
H = herkansbaar

Zintuigen
Totaal van tijdens de les
uitgevoerde practica, verslagen
en tekeningen
Verwerken van waarnemingen
onderzoek.

* Het cijfer van deze PTA-onderdelen bestaat uit het cijfer voor het tentamen
en uit de punten voor de verplichte opdrachten tijdens de periode.
Meer informatie hierover wordt in de les en op ItsLearning verstrekt.

K9, K11, K12,
K13

K2, K3, V3, V4

Totaal score
delen door 100
cijfer
schoolexamen

resultaat
gewicht: 15
10

10
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Duits
nr.
toets en planning
1 examenidioom 1,2,4
vorm:
schriftelijk
tijdsduur:
leerjaar:
4
datum:
week van 24 sept
2 examenjargon
vorm:
schriftelijk
tijdsduur:
leerjaar:
4
datum:
week van 15 okt
3 leestoets Kader H
vorm:
schriftelijk
tijdsduur:
120 min
leerjaar:
4
datum:
toetsweek 1
4 kijkluistertoets Kader
vorm:
schriftelijk
tijdsduur:
60 min
leerjaar:
4
datum:
week van 19 nov
5 examenidioom 3,6,8
vorm:
schriftelijk
tijdsduur:
leerjaar:
4
datum:
week van 26 nov
6 examenidioom 5,13,14
vorm:
schriftelijk
tijdsduur:
leerjaar:
4
datum:
week van 17 dec
7 mondeling
vorm:
mondeling
tijdsduur:
15 min
leerjaar:
4
datum:
toetsweek 2
8 examenidioom 7,16,18
vorm:
schriftelijk
tijdsduur:
leerjaar:
4
datum:
week van 11 feb
9 leesrvaardigheid
vorm:
schriftelijk
tijdsduur:
leerjaar:
4
datum:
toetsweek 3
10 examenidioom 9,19,20
vorm:
schriftelijk
tijdsduur:
leerjaar:
4
datum:
week van 25 maart
11 kijkluistertoets TL H
vorm:
schriftelijk
tijdsduur:
60 min
leerjaar:
4
datum:
week van 1 april

Het schoolexamen Duits wordt afgenomen in leerjaar 4.
Het bestaat uit 1 toets gespreks- vaardigheid, 2 toetsen kijk-/luistervaardigheid,
examenteksten voor het leesdossier, 6 woordentoetsen en een 2
leesvaardigheidstoetsen.
leerstofomschrijving
Duits / Nederlands.
Laatste pagina per hoofdstuk de
hele zinnen vertalen naar het
Nederlands.
woordjes blz.223,224,225
zinnen blz.227,228
alles Duits - Nederlands

eindtermen
k2/k3

k2/k3

resultaat
gewicht:
5
cijfer:
cijfer her:
cijfer def:
gewicht:
cijfer:
cijfer her:
cijfer def:

5

Aan de hand van geoefende
k1/k2k3/k4/v1/v3/v4/v5
examens in de les.
(hulpmiddelen woordenboek DN en ND)

gewicht: 15
cijfer:
cijfer her:
cijfer def:

aan de hand van geoefende luistertoetsen
k2/k5/v3/v4/v5
en luisteropdrachten

gewicht 10
cijfer:
cijfer her:
cijfer def:

Duits / Nederlands.
Laatste pagina per hoofdstuk de
hele zinnen vertalen naar het
Nederlands.

k2/k3

gewicht
cijfer:
cijfer her:
cijfer def:

5

Duits / Nederlands.
Laatste pagina per hoofdstuk de
hele zinnen vertalen naar het
Nederlands.

k2/k3

gewicht:
cijfer:
cijfer her:
cijfer def:

5

Aan de hand van geoefende
dialogen in de les
blz.229,230 in je boek

k2/k6/v3/v4/v5

gewicht 15
cijfer:
cijfer her:
cijfer def:

Duits / Nederlands.
Laatste pagina per hoofdstuk de
hele zinnen vertalen naar het
Nederlands.

k2/k3

gewicht:
cijfer:
cijfer her:
cijfer def:

Examenteksten op TL niveau.
hulpmiddelen woordenboeken
D-N en N-D

k1/k2/k3/k4/v1/v3 /v4/v5

gewicht: 15
cijfer:
cijfer her:
cijfer def:

Duits / Nederlands.
Laatste pagina per hoofdstuk de
hele zinnen vertalen naar het
Nederlands.

k2/k3

gewicht:
cijfer:
cijfer her:
cijfer def:

aan de hand van geoefende luistertoetsen
k2/k5/v3/v4/v5

H = herkansbaar
Toegestane hulpmiddelen:
hulpmiddelen= T
Woordenboek N/D en D/N

Totaal score
delen door 100
cijfer
schoolexamen

5

5

gewicht: 15
cijfer:
cijfer her:
cijfer def:
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Economie
nr.
toets en planning
1
Gemiddelde T3-cijfer
vorm:
tijdsduur:
n.v.t.
leerjaar:
3
datum:
vorig schooljaar
2
CONSUMPTIE ARBEID EN PRODUCTIE
schriftelijk H *
vorm:
tijdsduur:
90 minuten
leerjaar:
4
datum:
toetsperiode 1
3
ARBEID, PRODUCTIE EN OVERHEID
schriftelijk H *
vorm:
tijdsduur:
120 minuten
leerjaar:
4
datum:
toetsperiode 2
4
INTERNATIONALE ONTWIKKELINGEN
schriftelijk H *
vorm:
tijdsduur:
120 minuten
leerjaar:
4
datum:
toetsperiode 3
5
ACTUALTITEIT EN DISCUSSIE
vorm:
schriftelijk/mondeling
tijdsduur:
10 minuten in de les
leerjaar:
4
datum:
na toetsperiode 3
H = herkansbaar

leerstofomschrijving
Gemiddelde gewogen cijfer in T3 is
PTA cijfer in T4

Pincode 4 VMBO-GT 6e editie
H1: Verdien je genoeg?
H2: Geld moet rollen!
H3: We gaan voor de winst
Pincode 4 VMBO-GT 6e editie
H4: Aan het werk!
H5: Kan de overheid dat regelen?
H6: De overheid en ons inkomen
Pincode 4 VMBO-GT 6e editie
H7: Nederland handelsland
H8: Welvaart wereldwijd?
Hele boek: hoofdstuk 1 t/m 8

eindtermen
K3, K4, K7,
V1

gewicht: 20
K3, K4A, V1

gewicht: 25
K3, K5A,
K6, V1

gewicht: 35
K3, K4A,
K5A, K6,
K7, V1

Pincode 4 VMBO-GT 6e editie
Twee stellingen die betrekking
hebben op de actualiteit.

resultaat
gewicht: 10

gewicht: 10
K3, K4A,
K5A, K6,
K7, V1, V3
Totaal delen door 100
Cijfer schoolexamen

* Het cijfer van deze PTA-onderdelen bestaat uit het cijfer voor het tentamen en uit de
punten voor de verplichte opdrachten tijdens het onderdeel (waaronder de weektaken).
Meer informatie hierover wordt in de les en op itslearning verstrekt.
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Engels

Het schoolexamen Engels wordt afgenomen in leerjaar 4.
Het bestaat uit 1 toets luistervaardigheid, 2 leesvaardigheid, 1
gespreksvaardigheid, 1 schrijfvaardigheid en 6 idioomkennis.

nr.
toets en planning
1 EXAMENJARGON
vorm:
schriftelijk
tijdsduur:
1 lesuur
leerjaar:
4
datum:
week 38
2 IDIOOMKENNIS
vorm:
schriftelijk
tijdsduur:
1 lesuur
leerjaar:
4
datum:
week 41
3 IDIOOMKENNIS
vorm:
schriftelijk
tijdsduur:
1 lesuur
leerjaar:
4
datum:
week 44
4 LEESVAARDIGHEID
schriftelijk
H
vorm:
tijdsduur:
90 minuten
leerjaar:
4
datum:
toetsperiode 1

leerstofomschrijving
Schriftelijke toets
uit het boek examentraining worden
blz 293 t/m 298 EN > NE getoetst

5

6

7

8

KIJK-/LUISTERVAARDIGHEID
schriftelijk
H
vorm:
tijdsduur:
1 lesuur
leerjaar:
4
datum:
week 47
IDIOOMKENNIS
vorm:
schriftelijk
tijdsduur:
1 lesuur
leerjaar:
4
datum:
week 50
SPREEKVAARDIGHEID
vorm:
mondeling
tijdsduur:
15 min
leerjaar:
4
datum:
toetsperiode 2
IDIOOMKENNIS
vorm:
schriftelijk
tijdsduur:
1 lesuur
leerjaar:
4
datum:
week 6

eindtermen

resultaat
gewicht:
10
cijfer:
cijfer her:
cijfer def:

Schriftelijke toets
examenidioom alle zinnen EN → NE
Hfdst. 18, 19, 20

gewicht:
cijfer:
cijfer her:
cijfer def:

5

Schriftelijke toets
examenidioom alle zinnen EN → NE
Hfdst.15, 16, 17

gewicht:
cijfer:

5

Examenteksten

gewicht:
cijfer
cijfer her:
cijfer def.

10

DVD/CD toets

gewicht:
cijfer:

15

Schriftelijke toets
examenidioom alle zinnen EN → NE
Hfdst. 12, 13, 14

gewicht:
cijfer
cijfer her:
cijfer def.

5

Mondelinge presentatie
over nader te bepalen onderwerpen.

gewicht:
cijfer:

15

Schriftelijke toets
examenidioom alle zinnen EN→ NE
Hfdst. 9, 10, 11

gewicht:
cijfer:
cijfer her:
cijfer def.

5

9

EXAMENIDIOOM
schriftelijk
vorm:
tijdsduur:
1 lesuur
leerjaar:
4
datum:
week 9
10 SCHRIJFVAARDIGHEID
schriftelijk
H
vorm:
tijdsduur:
1 lesuur
leerjaar:
4
datum:
toetsperiode 3

Schriftelijke toets
examenidioom alle zinnen EN > NE
Hoofdstuk 6, 7, 8

gewicht:
cijfer:

5

Schrijfopdracht + idioom + grammatica
In de lessen minimaal 5 oefenbrieven maken
en inleveren.

gewicht:
cijfer:

15

11 LEESVAARDIGHEID
schriftelijk
vorm:
tijdsduur:
90 minuten
leerjaar:
4
datum:
week 15

Examenteksten

gewicht:
cijfer:

10

H

Totaal score
delen door 100

H = herkansbaar
Toegestane hulpmiddelen

Bij lees- en schrijfvaardigheid: woordenboeken
cijfer
schoolexamen

* Niet aan de voorwaarden voldaan, betekent geen deelname aan het SE.
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Engels (CAM)
nr.
toets en planning
1 LEESVAARDIGHEID
schriftelijk H
vorm:
tijdsduur:
90 minuten
leerjaar:
4
datum:
2 IDIOOMKENNIS
vorm:
schriftelijk
tijdsduur:
1 lesuur
leerjaar:
4
datum:
3 EXAMENJARGON
vorm:
schriftelijk
tijdsduur:
1 lesuur
leerjaar:
4
datum:
4 KIJK-/LUISTERVAARDIGHEID
vorm:
H
tijdsduur:
1 lesuur
leerjaar:
4
datum:
5 IDIOOMKENNIS
vorm:
schriftelijk
tijdsduur:
1 lesuur
leerjaar:
4
datum:
6 SPREEKVAARDIGHEID
vorm:
mondeling
tijdsduur:
bepaalt docent
leerjaar:
4
datum:
toetsperiode 2
7 IDIOOMKENNIS
vorm:
schriftelijk
tijdsduur:
1 lesuur
leerjaar:
4
datum:
8 LEESVAARDIGHEID
vorm:
schriftelijk H
tijdsduur:
1 lesuur
leerjaar:
4
datum:

Het schoolexamen Engels wordt afgenomen in leerjaar 4.
Het bestaat uit 2 toetsen luistervaardigheid, 3 leesvaardigheid, 2
gespreksvaardigheid, 2 schrijfvaardigheid en 4 idioomkennis/grammatica.
leerstofomschrijving
EXAMEN TEKSTEN
( FCE reading)

eindtermen

resultaat
gewicht:
5
cijfer:
cijfer her:
cijfer def:

Schriftelijke toets
examenidioom EN → NE
Hfdst. 5, 10, 15

gewicht:
cijfer:
cijfer her:
cijfer def:

5

Schriftelijke toets
examenidioom EN → NE H 20
examen idioom H 20 + Examen jargon
( p 293 t/m 298 EN → NE getoetst uit
Examenbundel).
DVD/CD toets
CITO

gewicht:
cijfer:

5

gewicht:
cijfer
cijfer her:
cijfer def.

10

Schriftelijke toets

gewicht:
cijfer:

5

Mondeling
FCE speaking part 1 + 2
MOCK test

gewicht:
cijfer:

10

Schriftelijke toets

gewicht:
cijfer
cijfer her:
cijfer def.

5

gewicht:
cijfer:
cijfer her:
cijfer def.

10

Gold first H 9-10-11 + Idioms
idioms E-E

Gold First H 12-13-14 + Idioms
idioms E-E
MOCK test FCE reading use of English

1

9 SCHRIJFVAARDIGHEID
vorm:
schriftelijk
tijdsduur:
1 lesuur
leerjaar:
4
datum:
10 LEESVAARDIGHEID
schriftelijk H
vorm:
tijdsduur:
90 minuten
leerjaar:
4
datum:
toetsperiode 3

Schrijfopdracht
Writing 1 FCE part 1 (essay)
MOCK test

gewicht:
cijfer:

10

EXAMEN TEKSTEN
EXAMEN TEKSTEN 2 (GTL)

gewicht:
cijfer:

10

11 LUISTERVAARDIGHEID
vorm:
schriftelijk
tijdsduur:
1 lesuur
leerjaar:
4
datum:

MOCK test FCE Listening

gewicht:
cijfer:

5

12 SPREEKVAARDIGHEID
vorm:
schriftelijk
tijdsduur:
1 lesuur
leerjaar:
4
datum:
13 SCHRIJFVAARDIGHEID
vorm:
schriftelijk
tijdsduur:
1 lesuur
leerjaar:
4
datum:

Mondeling
FCE speaking part 3+4
MOCK test

gewicht:
cijfer:

10

Schrijfopdracht
Writing 2 FCE part 2 (choice)
MOCK test

gewicht:
cijfer:

10

2

Programma van Toetsing en Afsluiting Theoretische leerweg

2017-2019
Het schoolexamen Frans wordt afgenomen in leerjaar 4. Het bestaat uit
3 schrijfvaardigheidstoetsen,
2 leesvaardigheidstoetsen, 1 kijk/luistertoets (Cito) en 2 toetsen
gespreksvaardigheid.
nr.
toets en planning
leerstofomschrijving
eindtermen
resultaat
1
SCHRIJFVAARDIGHEID 1
K2, K3, K7
gewicht:
5
vorm:
SO 1
Schrijfopdrachten
V5
cijfer:
tijdsduur:
30 minuten
Idioom
cijfer her:
leerjaar:
4
Grammatica
cijfer def:
datum:
oktober
Werkwoorden
H
SCHRIJFVAARDIGHEID 2
2
Examenidioom
gewicht:
15
schriftelijk H
vorm
Regelmatige en onregelmatige
cijfer:
tijdsduur:
60 minuten
werkwoorden
cijfer her:
leerjaar:
4
Woordenschat
cijfer def:
datum:
Toetsweek 1
Informele brief
H
3
GESPREKSVAARDIGHEID 1 Voorbereide gesprekken
K3, K6
10
vorm:
Mondeling
V3, V5
tijdsduur:
5 minuten
leerjaar:
4
datum:
november
4
SCHRIJFVAARDIGHEID 3
Examenidioom
K1, k2, K3, K4
gewicht:
10
SO 2 H
vorm:
Regelmatige en onregelmatige
V3, V5
cijfer:
tijdsduur:
30 minuten
werkwoorden
cijfer her:
leerjaar:
4
Woordenschat
cijfer def:
datum:
december
H
5
LEESVAARDIGHEID 1
Halve Cito-leestoets
K3, K6
gewicht:
10
vorm:
schriftelijk
V3, V5
cijfer:
tijdsduur:
60 minuten
cijfer her:
leerjaar:
4
cijfer def:
datum:
Toetsweek 2
6
LUISTERVAARDIGHEID
Cito-kijk - en luistertoets 2017
gewicht:
20
vorm:
schriftelijk
cijfer:
tijdsduur:
2 lesuren
leerjaar:
4
datum:
jan./feb.
7
LEESVAARDIGHEID 1
Hele |Cito-leestoets
K3, K6,
gewicht:
15
schriftelijk H
vorm:
V3, V5
cijfer:
tijdsduur:
120 minuten
leerjaar:
4
datum:
Toetsweek 3
8
GESPREKSVAARDIGHEID 2 Voorbereide dialogen
K3, K6,
gewicht:
15
vorm:
mondeling
V3, V5
cijfer:
tijdsduur:
15 minuten
leerjaar:
4
datum:
Tijdens de les
Totaal score
delen door 100
cijfer
H = herkansbaar
schoolexamen

Frans
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Geschiedenis
nr.
toets en planning
1 TOETS
vorm:
schriftelijk H
tijdsduur:
60 min.
leerjaar:
4
datum:
periode 1
2

3

4

5

TOETS
vorm:
tijdsduur:
leerjaar:
datum:
TOETS
vorm:
tijdsduur:
leerjaar:
datum:
TOETS
vorm:
tijdsduur:
leerjaar:
datum:
TOETS
vorm:
tijdsduur:
leerjaar:
datum:

schriftelijk H
60 min.
4
Toetsweek 1
schriftelijk H
60 min.
4
Periode 3
schriftelijk H
60 min.
4
Toetsweek 2
schriftelijk H
60min.
4
Toetsweek 3

H = herkansbaar

Het schoolexamen Geschiedenis wordt afgenomen in leerjaar 4. Het
bestaat uit 1 mondelinge toets en 5 schriftelijke toetsen. Voor de lesstof
maken we gebruik van het boek Geschiedeniswerkplaats.
leerstofomschrijving
Staatsinrichting
Koning en parlement
Ongelijkheid en emancipatie

eindtermen
K1,2,3,5,6

Nederland als parlementaire democratie

resultaat
gewicht:
20
cijfer:
cijfer: her:
cijfer def:

V4
Onderdeel gekoppeld aan CSE
De Eerste Wereldoorlog 1914- 1918
Oorzaken en aanleiding
Loopgravenoorlog
Ommekeer en einde
Onderdeel gekoppeld aan CSE
Het interbellum
Democratie en economische crisis
Duitsland en de opkomst van de nazi's
Sovjet- Unie 1922-1929
Onderdeel gekoppeld aan CSE
De Tweede Wereldoorlog
Oorlog in Europa
Massamoord
Oorlog in Azie
Onderdeel gekoppeld aan CSE
De wereld na 1945
De Koude Oorlog
Nederland na 1945
De wereld na 1990
Onderdeel gekoppeld aan CSE

K10

gewicht:
cijfer:
cijfer her:
cijfer def:

20

K3, K10

gewicht:
cijfer:

20

cijfer def:
K2,4,9,10

gewicht:
cijfer
cijfer her:
cijfer def:

20

K3,8,9,10

gewicht:
cijfer

20

V2,3,5,6

cijfer def:

V7,9

Totaal score
delen door 100
cijfer
schoolexamen
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Kunstvakken 2:

Tekenen
Het schoolexamen kunstvakken 2: tekenen vindt plaats in leerjaar 4.
Het bestaat uit 4 schriftelijke en 5 praktische opdrachten.

nr.
1 Toets
vorm:

2

3

4

5

6

7

toets en planning
theorietentamen H

tijdsduur: 90
leerjaar:
4
datum:
toetsweek 1
Praktische opdracht
vorm:
Praktijk opdrachten

leerstofomschrijving
Basis Beeldende Begrippen
H3, H4, H6

Praktische opdracht(en) n.a.v.
een thema

tijdsduur: Gedurende de lessen
leerjaar:
4
datum:
blok 1
Praktische opdracht
Beeldanalyse H
vorm:
Basis Beeldende Begrippen
H3, H4, H6
tijdsduur: 90 minuten
leerjaar:
4
datum:
toetsweek 1
Toets
theorietentamen H
vorm:
Basis Beeldende Begrippen
H2, H3, H4, H5
tijdsduur: 90 minuten
leerjaar:
4
datum:
toetsweek 2
Praktische opdracht
vorm:
Praktijk opdrachten
Praktische opdracht(en) n.a.v.
een thema
tijdsduur: Gedurende de lessen
leerjaar:
4
datum:
blok 2
Toets
theorietentamen H
vorm:
Basis Beeldende Begrippen
H2, H3, H6, H8
tijdsduur: 90 minuten
leerjaar:
4
datum:
toetsweek 3
Praktische opdracht
vorm:
Praktijk opdrachten
Praktische opdracht(en) n.a.v.
een thema
tijdsduur: Gedurende de lessen
leerjaar:
4
datum:
blok 3

eindtermen
BV/K 3
BV/K 8

resultaat
gewicht:
15
cijfer:
cijfer her:
cijfer def:

BV/ K1 t/m 8
BV/ V2

gewicht:
cijfer:
cijfer her:
cijfer def:

5

BV/ K3
BV/ K8

gewicht:
cijfer:
cijfer her:
cijfer def:

10

BV/ K3
BV/ K8

gewicht:
cijfer:
cijfer her:
cijfer def:

15

BV/ K1 t/m 8
BV/ V2

gewicht:
cijfer:
cijfer her:
cijfer def:

5

BV/ K3
BV/ K8

gewicht:
cijfer:
cijfer her:
cijfer def:

15

BV/ K1 t/m 8
BV/ V2

gewicht:
cijfer:
cijfer her:
cijfer def:

5

8

9

vorm:

Beeldbank
Beeldende begrippen
in beeld (dummie)
tijdsduur: Gedurende de lessen.
leerjaar:
4
datum:
Toetsweek 3
OEFEN PRAKTIJKEXAMEN
vorm:
praktijk examen
tijdsduur:
leerjaar:
datum:

120 minuten
4
december

Examenblad
Begrippenlijst zoals vermeld op
Examenblad, verbeeld in de dummie.

Basis Beelden Begrippen:
H3. H4, H6, H8

BV/ V1, 2, 3
BV/ K1 t/m 8

herkansbaar

10

cijfer:
cijfer her:
cijfer def:
BV/ V1, BV/ V1, gewicht:
BV/ V3
cijfer:
cijfer her:
cijfer def:

Totaal score
delen door 100

H=

gewicht:

cijfer
schoolexamen

20
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Lichamelijke Opvoeding
Het schoolexamen lichamelijk opvoeding vindt plaats in leerjaar 4.
Per blok wordt er een beoordeling gegeven (goed/ vold./ onvold.).
De beoordeling dient per blok voldoende te zijn.
1

2

3

toets en planning
BUITENSPORTEN
praktijk H
vorm:
tijdsduur:
n.v.t.
leerjaar:
4
datum:
tijdens de les
ZAALSPORTEN
praktijk H
vorm:
tijdsduur:
n.v.t.
leerjaar:
4
datum:
tijdens de les
SPORTORIËNTATIE
praktijk H
vorm:
tijdsduur:
n.v.t.
leerjaar:
4
datum:
tijdens de les

H=

herkansbaar

leerstofomschrijving
Softbal
Voetbal
Hockey
Keuze: Rugby/Frisbee
Basketbal
Volleybal
Turnen
Keuze:
Badminton/Handbal/Bewegen op
muziek/Zelfverdediging
Sportoriëntatie
in het ESC

Elk onderdeel doet recht aan de volgende
sleutels: Bewegen verbeteren, bewegen
beleven, gezond bewegen en bewegen
regelen.

eindtermen
K4.1
K4
K2
K2, K3, K4.3

resultaat
goed
vold.
onvold.

K2, K3
K4
K2, K3, K5
K2, K3

goed
vold.
onvold.

K2, K3, K5, K6
K9

Uitslag
schoolexamen
goed/vold./onvold.

goed
vold.
onvold.
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Natuurkunde

Het schoolexamen natuur-/scheikunde 1 vindt plaats in leerjaar 4.
Het bestaat uit 4 schriftelijke toetsen en 2 practicum verslagen.

NaSk1
nr.
toets en planning
leerstofomschrijving
1
PTA Cijfer meegnomen uit T3
NOVA NASK1KGT
vorm:
schriftelijk
Natuurkunde 3
tijdsduur:
Het eindcijfer uit T3
leerjaar:
3
Overstappers van H3 maken
datum:
Voorafgaand jaar
algemene toets stof T3
2
Geluid, Stoffen en Materialen
NOVA NASK1KGT
schriftelijk H
vorm:
H 5: Geluid
tijdsduur:
120 minuten
H 7: Stoffen
leerjaar:
4
H 8. Materialen
datum:
Oktober
3
Elektriciteit en Schakelingen
NOVA NASK1KGT
schriftelijk
H
vorm:
H 4: Elektriciteit
tijdsduur:
120 minuten
H 9: Schakelingen
leerjaar:
4
datum:
November
4
Warmte, Energie en Bewegingen NOVA NASK1KGT
schriftelijk H
vorm:
H 2: Warmte
tijdsduur:
120 minuten
H 3: Energie
leerjaar:
4
H 10: Bewegingen
datum:
Januari
5
PRACTICUM/VERSLAG
Onderzoek:
vorm:
Practicum/verslag
- waarnemingen
tijdsduur:
n.v.t.
- conclusies
leerjaar:
4
- verslag maken
datum:
Na toetsweek 2
6 Krachten en Werktuigen, Kracht en bewegingNOVA NASK1KGT
schriftelijk H
vorm:
H 1: Krachten
tijdsduur:
120 minuten
H 6: Werktuigen
leerjaar:
4
H 11: Krachten en beweging
datum:
Maart
7
PRACTICUM/VERSLAG
Onderzoek:
vorm:
Practicum/verslag
- waarnemingen
tijdsduur:
n.v.t.
- conclusies
leerjaar:
4
- verslag maken
datum:
Na toetsweek 3
Inleverdatum voor de verslagen:
In overleg met de docent
Maximaal 1 week na doen van practicum
Overstappers uit H3 maken een toets over de stof uit T3
in overleg met docent.
H = herkansbaar

eindtermen
resultaat
K2, K3, K6, K8, gewicht:
K7
cijfer:
cijfer her:
cijfer def:

10

K2, K3, K4, K6, gewicht:
K8, K10, K11 cijfer:
cijfer her:
cijfer def:

20

K3, K5, V2,
K9

gewicht:
cijfer:
cijfer her:
cijfer def:

20

K3, K9, V2

gewicht:
cijfer:
cijfer her:
cijfer def:

20

V3

gewicht:
cijfer:

5

K3, K5, V2

gewicht:
cijfer:
cijfer her:
cijfer def:

20

V3

gewicht:
cijfer:

5

Totaal score
100
cijfer
schoolexamen

100

4-jan
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Nederlands
nr.
toets en planning
SE 1 SCHRIJFVAARDIGHEID 1
schriftelijk
vorm:
tijdsduur:
leerjaar:
3
datum:
reeds afgerond
SE 2 LUISTERVAARDIGHEID
vorm:
schriftelijk MK
tijdsduur:
ong. 75 minuten
leerjaar:
4
datum:
eind september
SE 3 SCHRIJFVAARDIGHEID 2
schriftelijk H
vorm:
tijdsduur:
60 minuten
leerjaar:
4
datum:
toetsperiode 1
SE 4 SCHRIJFVAARDIGHEID 3
schriftelijk H
vorm:
tijdsduur:
120 minuten
leerjaar:
4
datum:
toetsperiode 2
SE 5 LEESVAARDIGHEID
1
schriftelijk H
vorm:
tijdsduur:
60 minuten
leerjaar:
4
datum:
toetsperiode 3
SE 6 SPREEKVAARDIGHEID
vorm:
mondeling
ca. 8 minuten
tijdsduur:
leerjaar:
4
datum:
tijdens lessen**
SE 7

SE 8

*
*
*

Het schoolexamen Nederlands is gespreid over leerjaar 3 en 4. Het
bestaat uit 4 schriftelijke toetsen, 3 vaardigheidstoetsen (lezen, spreken
en kijk/luisteren) en een mondelinge toets over het door de leerling
samengestelde fictiedossier.
leerstofomschrijving
Taalbeheersing
Grammatica
Theorie uit Men-taal SE1

eindtermen
K2, K3, V3

resultaat
gewicht:
15
cijfer:

CITO Kijk- /luistertoets
theorie MEN-taal SE2
Aan de hand van videofragmenten
moeten vragen beantwoord woorden
over o.a. inhoud en sprekersbedoeling
Spelling: dictee en invultoets
Theorie uit Men-taal SE3
stof nader omschreven op It's learning

K2, K4

gewicht:
cijfer:

10

K2, K3, V3

gewicht:
cijfer:
cijfer her:
cijfer def:

15

Lees- en schrijfvaardigheid
Theorie uit Men-taal SE4

K1, K2, K3, K6, gewicht:
K7, V1, V2, V3 cijfer:
cijfer her:
cijfer def:

10

Analyse en begrippen poëzie
Begrijpend lezen poëzie
Theorië uit Men-taal SE3
stof nader omschreven op It's learning

K2, K3, K6, K8 gewicht
cijfer:
cijfer her:
cijfer def:

15

K1, K2, K5, K8 gewicht:
cijfer:

10

Presentatie van een van de boeken
uit het fictiedossier: inhoud, analyse,
en beoordeling van het werk. Maak
gebruik van een powerpoint/prezi.
Theorie uit Men-taal FICTIE
SE6 en SE7: één toetsmoment
Voorlezen:leerling leest een fragment
LEESVAARDIGHEID 2
vorm:
mondeling
voor uit het voor SE6 gekozen boek.
tijdsduur:
ca. 5 minuten
Er moet een kopie van de voorgelezen
leerjaar:
4
pagina aangeleverd worden.
Theorie uit Men-taal FICTIE
datum:
tijdens lessen**
SE6 en SE7: één toetsmoment
LEESVAARDIGHEID 3 *
Eindgesprek fictiedossier
vorm:
mondeling
3/4 leerlingen en 2 examinatoren
tijdsduur:
ca. 45 minuten
Fictiedossier: 40% van het cijfer
leerjaar:
4
Inbreng in gesprek: 60% van het cijfer
Theorie uit Men-taal FICTIE
datum:
5-11 april
Lijst met fictiewerken inleveren donderdag 10 januari 2019
Fictiedossier inleveren: uiterlijk vrijdag 8 februari 2019 vóór 12.00u.
Bij te laat inleveren van het fictiedossier worden punten afgetrokken. Eén
punt op de eerste dag, vervolgens 0,1 per dag met een maxima van 2,0
punten. Daarna wordt de leerling aangemeld bij de examencommissie. Bij
een onvolledig dossier worden er punten in mindering gebracht of wordt de
examencommissie ingeschakeld.

K5, K6, K8

gewicht:
cijfer:

5

K1, K2, K5, K6, gewicht:
K8, V1
cijfer:

20

Totaal score
delen door

* Bij doubleren dient de leerling het fictiedossier met de klassikaal
behandelde fictiewerken van T3 en T4 aan te vullen. Een doublant heeft dus
15 titels in zijn fictiedossier.
Leerlingen zijn 5 minuten voor aanvang van het eindgesprek
aanwezig ter voorbereiding.
** voor het einde van periode 4 afgerond
cijfer
H = herkansbaar
schoolexamen
NB
alle theorieblokken van Men-taal staan op It's learning

100
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REKENEN
nr.
1

toets en planning
TOTALE STOF
vorm:
computer
tijdsduur:
90 minuten
leerjaar:
4
datum:
periode 4

Rekenen zal worden afgesloten d.m.v. de landelijke Rekentoets VO.
Leerlingen maken de Rekentoets VO op niveau 2F. Als dat niveau voldoende
is mogen zij de resterende herkansingen gebruiken om een 3F voldoende te
halen.

leerstofomschrijving
Domeinen:
Getallen
Verhoudingen
Meten en Meetkunde
Verbanden

eindtermen
cijfer CE

resultaat
gewicht:
1
cijfer:
cijfer her:
cijfer def:
resultaat:
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Scheikunde

(nask2)

nr.
toets en planning
1 PRACTICUM/VERSLAG*
vorm:
Practicum/verslag
tijdsduur:
n.v.t.
leerjaar:
4
datum:
gedurende prd 1
2 TOETS BASISKENNIS 1*
vorm:
schriftelijk
tijdsduur:
30 minuten
leerjaar:
4
datum:
gedurende prd 1
3 STOFFEN, DEELTJES
EN REACTIES
schriftelijk H
vorm:
tijdsduur:
90 minuten
leerjaar:
4
datum:
toetsperiode 1
4 TOETS BASISKENNIS 2*
vorm:
schriftelijk
tijdsduur:
30 minuten
leerjaar:
4
datum:
gedurende prd 2
5 ZOUTENPRACTICUM
Practicum H
vorm:
tijdsduur:
150 minuten
leerjaar:
datum:
6

7

8

9

4
toetsperiode 2

Het schoolexamen scheikunde vindt plaats in leerjaar 4. Het bestaat
uit 3 schriftelijke toetsen, 3 praktische opdrachten en 3 basiskennistoetsen.
leerstofomschrijving
Onderzoek:
- waarnemingen
- conclusies
- verslag maken

eindtermen
K3 V1 V2 V3 V4

resultaat
gewicht:
5
cijfer:

Nova NaSk2 4VMBO-GT
Hoofdstuk 1 en 2

K1 K2 K3 K4 K6
K10 K11
V1

gewicht:

5

cijfer:
cijfer her:
cijfer def:
gewicht:

20

Nova NaSk2 4VMBO-GT
Hoofdstuk 1, 2 en 3

Nova NaSk2 4VMBO-GT
Hoofdstuk 1 t/m 4

Onderzoek:
- practicum uitvoeren
- waarnemingen

K1 K2 K3 K4 K6
K10 K11
V1

K1 K2 K3 K4 K5
K6 K10
V1

K3 V1 V2 V3 V4

- conclusies

cijfer:
cijfer her:
cijfer def:
gewicht:
cijfer:
cijfer her:
cijfer def:
gewicht:
cijfer:
cijfer her:

5

10

cijfer def:

do 5+6+7de uur,
163a+b

MENGEN EN SCHEIDEN,
ZOUTEN EN OPLOSSINGEN
Schriftelijk H
vorm:
tijdsduur:
90 minuten
leerjaar:
4
datum:
toetsperiode 2
PRACTICUM/VERSLAG
TITREREN*
vorm:
Practicum/verslag
tijdsduur:
n.v.t.
leerjaar:
4
datum:
gedurende prd 3
TOETS BASISKENNIS 3*
vorm:
schriftelijk
tijdsduur:
30 minuten
leerjaar:
4
datum:
gedurende prd 3
CHEMISCHE INDUSTRIE
schriftelijk H
vorm:
tijdsduur:
90 minuten
leerjaar:
4
datum:
toetsperiode 3

Nova NaSk2 4VMBO-GT
Hoofdstuk 4, 5 en 7

K1 K2 K3 K4 K6
K7 K10 K11
V1

gewicht:
cijfer:
cijfer her:
cijfer def:

20

Onderzoek:
- waarnemingen
- conclusies
- verslag maken

K3 V1 V2 V3 V4

gewicht:
cijfer:

5

Nova NaSk2 4VMBO-GT
Hoofdstuk 5 t/m 8

K1 K2 K3 K4 K6
K7 K10 K11
V1

gewicht:

5

cijfer:
cijfer her:
cijfer def:
gewicht:
cijfer:
cijfer her:
cijfer def:

25

Nova NaSk2 4VMBO-GT
Hoofdstuk 6, 8 en 9

H
=
herkansbaar
toegestane hulpmiddelen:
Binas vmbo-kgt, rekenmachine (geen GRM)
*
Voor de data van basiskennistoetsen
en inleverdata verslagen: zie Magister

K1 K2 K3 K4 K5
K6 K7 K8 K9
V1

Totaal score
delen door 10
cijfer
schoolexamen
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Wiskunde
nr.
toets en planning
1
Informatie en goniometrie
vorm:
schriftelijk H
120 minuten
tijdsduur:
4
leerjaar:
28-sep-18
datum:
Verbanden, grafieken en
2
vergelijkingen
vorm:
schriftelijk H
120 minuten
tijdsduur:
4
leerjaar:
toetsperiode 1
datum:
3

4

Afstanden, rekenen en vlakke
meetkunde
vorm:
schriftelijk H
120 minuten
tijdsduur:
4
leerjaar:
toetsperiode 2
datum:
Verbanden en ruimtemeetkunde
vorm:
schriftelijk H
120 minuten
tijdsduur:
4
leerjaar:
toetsperiode 3
datum:

Het schoolexamen wiskunde vindt plaats in leerjaar 4.
Het bestaat uit 4 schriftelijke toetsen.
leerstofomschrijving
Hoofdstuk 1 en 3.1 en 3.2
Getal & Ruimte deel 4 vmbo-kgt
Statistiek en kans
Afstanden en hoeken

resultaat
25
gewicht
cijfer:
cijfer
cijfer

Hoofdstuk 2 en 4
Getal & Ruimte deel 4 vmbo-kgt
Verbanden
Grafieken en vergelijkingen

gewicht
:
cijfer:
cijfer
cijfer
gewicht
:
cijfer:
cijfer
cijfer

Hoofdstuk 3, 5 en 6
Getal & Ruimte deel 4 vmbo-kgt
Afstanden en hoeken
Rekenen
Meetkunde 1 (vlakke meetkunde)
Hoofdstuk 7 en 8
Getal & Ruimte deel 4 vmbo-kgt
Verbanden
Meetkunde 2 (ruimtemeetkunde)

gewicht
cijfer:
cijfer
cijfer
Totaal score
delen door 100

H = herkansbaar

cijfer
schoolexamen

25

25

25

SECTORWERKSTUK
Wat is het sectorwerkstuk?
Het sectorwerkstuk wordt uitsluitend gemaakt door leerlingen van de theoretische leerweg en is een
verplicht onderdeel van het examen. Op de RSG staat het onderwerp vast. Leerlingen onderzoeken de
mogelijkheden van een vervolgopleiding in hun sector en oriënteren zich op beroepen die na afsluiting van
die opleiding kunnen worden uitgeoefend.
De kandidaat dient aan het sectorwerkstuk ten minste 20 uur te besteden, waarvan een belangrijk deel in
niet-ingeroosterde uren. Het toepassen van diverse essentiële vaardigheden is het voornaamste doel van
het sectorwerkstuk. Het gaat met name om de vaardigheden: zelfverantwoordelijk leren, samenwerken,
mondeling presenteren, ICT-bekwaamheid, plannen, organiseren en bronnen raadplegen.
Waardering
Bij het sectorwerkstuk wordt zowel het proces als het product beoordeeld. Twee docenten beoordelen de
presentaties en de werkboeken. Een van die docenten is tevens procesbegeleider.
Het sectorwerkstuk moet met een “voldoende” resultaat worden afgesloten en wordt apart op de
cijferlijst vermeld. In plaats van de waardering voldoende kan ook de waardering goed worden toegekend.
Een voldoende resultaat voor het sectorwerkstuk is een voorwaarde om deel te kunnen nemen aan
het Centraal Examen.
Planning en tijdpad
Het sectorwerkstuk wordt op de RSG gerealiseerd binnen het tweede (en derde) blok van het vierde leerjaar.
Het is het product van een groep van 2 à 3 leerlingen. Om optimaal zicht te krijgen op MBO-opleidingen en
beroepen wordt samengewerkt met het Horizon College.
De begeleider bewaakt en stuurt het proces d.m.v. het stappenplan in het logboek.
In de eerste week van lesperiode 2 van het schooljaar wordt het sectorwerkstuk geïntroduceerd door de
mentor. Tevens worden de groepen gemaakt en de begeleiders aangewezen.
De leerlingen gaan een onderzoek doen naar een beroep/ beroepenveld binnen hun sector.
De presentaties vinden in de regel vlak voor of vlak na de kerstvakantie plaats, afhankelijk van het aantal
weken dat ligt tussen het bezoek aan het Horizon College en de datum van presentatie.
Minimaal een week voor de presentatie legt de groep de plannen voor de presentatie voor aan de
begeleider.
Presentatievorm
De vorm van de presentatie moet passen bij het onderwerp en wordt in samenspraak met de
begeleidende docent gekozen, te denken valt aan een:
Posterpresentatie, PowerPointpresentatie, schriftelijk verslag, diapresentatie, videopresentatie,
mondelinge presentatie, website of elke andere presentatievorm die is goedgekeurd door de begeleider.
Op de vastgestelde datum presenteren de groepen hun sectorwerkstuk.
De presentatie duurt ca. 8 minuten en vindt plaats voor een zaal met toehoorders, in de regel
T4-leerlingen, begeleiders van VMBO en MBO en belangstellenden.
Beoordeling
Voor de verschillende presentatievormen bestaan algemene en presentatieafhankelijke beoordelingsnormen. Deze normen zijn opgenomen in het werkboek voor de leerlingen en de docentenhandleiding. De
twee begeleidende docenten beoordelen het sectorwerkstuk.
NB. Elke leerling krijgt een afzonderlijke beoordeling voor zijn participatie in het groepsproces. Daardoor
kunnen de beoordelingen van de individuele groepsleden van elkaar verschillen.
Als aan een leerling een onvoldoende wordt toegekend, wordt hij in de gelegenheid gesteld om te
herkansen. De herkansing moet voor de vierde lesperiode zijn afgerond.
T.b.v. de evaluatie is in elk werkboek een evaluatieformulier opgenomen.

3

INLEIDING op het PTA

Het Programma van Toetsing en Afsluiting, afgekort het PTA, wordt uitgereikt aan alle leerlingen die het
vmbo onderwijs volgen. In dit officiële document staan de vereiste gegevens die een leerling en zijn
ouder(s)/verzorger(s) behoren te weten over het onderwijs en het examen van het vmbo-3 en 4.
De behaalde resultaten in vmbo-3 (deels) en vmbo-4 tellen mee voor het eindexamen.
Kennis van vakken, een grote algemene ontwikkeling en het beheersen van (studie)vaardigheden staan
centraal in het onderwijs. Van de leerling wordt verwacht dat hij actief en zelfstandig leert. Naast het
maken van tentamens en werkstukken dient de leerling een aantal dossiers bij te houden en in te leveren.
Op de RSG staat de leerling er niet alleen voor. Hij wordt begeleid door de vakdocent en door de mentor.
Wekelijks is er een mentoruur waarin mentor en leerling de voortgang kunnen bespreken. De
ouder(s)/verzorger(s) ontvangen na iedere tentamenperiode een rapportage over de behaalde cijfers van
tentamens en de afgetekende praktische opdrachten.
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1.

ALGEMEEN

1.1

Het examenreglement wordt vastgesteld door het College van Bestuur (CvB) van de Regionale
Scholengemeenschap Enkhuizen. Indien daartoe aanleiding is kan de schoolleiding het reglement
tussentijds wijzigen.
Het examenreglement is noodzakelijk volgens artikel 31 van het Eindexamenbesluit vwo-havomavo-vbo.
Het CvB heeft de examencommissie belast met het toezicht op de handhaving én op de
uitvoering van het reglement en het programma van toetsing en afsluiting.
Elke examenkandidaat ontvangt vóór 1 oktober van ieder cursusjaar een voor dat jaar geldend
Examenreglement en Programma van Toetsing en Afsluiting.

1.2
1.3
1.4

2.

BEGRIPSBEPALINGEN

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Bevoegd gezag:
Kandidaat:
Examen:
Examinator:
Toetsen:

2.6

2.7

2.8
2.9

het bestuur van de Stichting Regionale Scholengemeenschap Enkhuizen.
ieder die door het bevoegd gezag tot het eindexamen wordt toegelaten.
het schoolexamen én het Centraal Examen.
degene die belast is met het afnemen van het examen.
alle door de kandidaat af te leggen onderdelen van het examen. (zie
ook begrippen 4.1.1)
Examendossier:
het omvat alle onderdelen van het schoolexamen, zoals dat in het
voorlaatste en laatste leerjaar van de opleiding wordt opgebouwd, ook
van die vakken die hetzij niet centraal worden geëxamineerd, hetzij
reeds in het derde leerjaar worden afgesloten.
PTA:
Programma van Toetsing en Afsluiting; hierin is opgenomen een
omschrijving van de inhoud van de toetsen, van de wijze van toetsen,
alsmede van de beoordeling en weging van het resultaat.
Examencommissie:
een commissie bestaande uit: de voorzitter en twee
schoolleiders. (bijlage 3).
Commissie van Beroep:een commissie, bestaande uit: het CvB, een vertegenwoordiger uit de
oudergeleding van de MR en twee docenten die geen examinator zijn in
de betrokken afdeling. (bijlage 3).

3.

HET EXAMEN

3.1

De schoolleiding stelt, namens het CvB, de leerlingen van de school in de gelegenheid ter
afsluiting van de opleiding een examen af te leggen.
Het examen bestaat uit een schoolexamen, en voor zover dat in het examenprogramma bepaald
is, een Centraal Examen.
De schoolleiding is verantwoordelijk voor het afnemen van het examen.

3.2
3.3
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4.

SCHOOLEXAMEN (SE)

4.1

Algemeen

4.1.1

Het schoolexamen kan bestaan uit de volgende toetsen:
a. mondelinge toetsen
b. schriftelijke toetsen met gesloten en/of open vragen
c. praktische opdrachten
d. sectorwerkstuk

4.1.2

Het schoolexamen wordt gehouden overeenkomstig het voor ieder vak geldend programma van
toetsing en afsluiting.

4.2

Tijden van het schoolexamen

4.2.1

Het schoolexamen begint in het voorlaatste leerjaar met de opbouw van het examendossier. Het
strekt zich uit over alle vakken waarin de kandidaat examen aflegt.
De schoolleiding stelt de kandidaat in de gelegenheid het schoolexamen af te sluiten vóór de
aanvang van het Centraal Examen.
Het schoolexamen wordt tenminste één week vóór aanvang van het Centraal Examen afgesloten.
Het in 4.2.2 gestelde geldt eveneens indien een kandidaat het Centraal Examen zal afleggen in de
tweede periode, doordat hij niet in staat geweest is het schoolexamen, om een geldige reden, tijdig
voor het Centraal Examen af te ronden.
Indien een kandidaat om een geldige reden, dit ter beoordeling van de schoolleiding, is verhinderd
het schoolexamen tijdig af te ronden, zowel voor de eerste als voor de tweede periode en hij het
Centraal Examen zal afleggen ten overstaan van de staatsexamencommissie, moet het
schoolexamen tenminste één week voor de aanvang van de zomervakantie (zoals vermeld in de
informatiegids van de school) zijn afgesloten.
De kandidaten ontvangen vóór de aanvang van het schoolexamen het examenreglement met het
bijbehorende programma van toetsing en afsluiting, waarin vermeld staat:
a. een overzicht van de toetsen van het schoolexamen
b. een planning van de toetsen
c. een omschrijving van de te toetsen leerstof
d. een omschrijving van de wijze van toetsing
e. de wijze waarop het eindcijfer schoolexamen wordt berekend
Voor de aanvang van elke toets ontvangen de kandidaten tijdig mededeling van:
a. de plaats waar de toetsen worden afgenomen
b. het tijdstip waarop de toetsen worden afgenomen
c. de duur van de toetsen.
Bij te laat komen voor een schoolexamen zonder geldige reden gelden de volgende regels:
a. schriftelijk schoolexamen: een kandidaat mag tot 20 minuten na aanvang van een toets
worden toegelaten; de verloren tijd wordt niet gecompenseerd. De kandidaat beëindigt
de toets op het vastgestelde tijdstip.
b. luistertoets: de leerling wordt niet toegelaten tot de toets; hij/zij meldt zich direct bij de
schoolleiding. De schoolleiding beslist of er overwegingen zijn om toe te staan dat de
toets alsnog wordt afgelegd.
c. mondeling schoolexamen: de toets wordt niet afgenomen. De leerling meldt zich direct
bij de schoolleiding. De schoolleiding beslist of er overwegingen zijn om toe te staan dat
de toets alsnog wordt afgelegd.
d. voorbereiding van een mondelinge schoolexamen: de kandidaat wordt toegelaten tot de
toets. Tijdens de toets wordt geen rekening gehouden met het feit dat de kandidaat zich
niet of onvoldoende heeft kunnen voorbereiden.
Van de data en tijden waarop schoolexamens zijn vastgesteld, kan worden afgeweken. Dit ter
beoordeling van de schoolleiding.

4.2.2
4.2.3
4.2.4

4.2.5

4.2.6

4.2.7

4.2.8

4.2.9
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4.3

Toetsen

4.3.1

De vaksecties dienen vóór 1 juni voorafgaand aan het cursusjaar, waarin met het schoolexamen
wordt aangevangen, bij de schoolleiding een overzicht in van de bij de verschillende toetsen te
vragen stof. De schoolleiding zorgt ervoor, dat deze overzichten vóór 1 oktober van het jaar waarin
het schoolexamen wordt afgelegd aan de kandidaten ter hand worden gesteld.
De vaksecties stellen de opgaven voor de toetsen en de erbij behorende normen vast.
Mondelinge toetsen worden afgenomen door de docent/examinator.
Tenzij anders is bepaald, is een kandidaat 30 minuten voor het begin van een mondelinge toets op
de toetslocatie aanwezig om eventuele voorbereidingsopdrachten te kunnen uitvoeren.
Het protocol wordt tot zes maanden na afloop van het examen bewaard.
De cijfers worden zo spoedig mogelijk bij de schoolleiding ingeleverd. Hierbij dient rekening te
worden gehouden met het in 4.6.1 en 4.8.1 gestelde.
De criteria voor de beoordeling van werkstukken, praktische opdrachten en sectorwerkstuk worden
vooraf aan de kandidaat bekend gemaakt.
Een gemiste toets (schriftelijk en mondeling) moet worden ingehaald op een door school vast te
stellen moment. Tenzij anders aangegeven is dit de dinsdagmiddag volgend op de dag waarop de
toets oorspronkelijk was afgenomen. Dit betekent dat wij leerlingen op dinsdagmiddag kunnen
verplichten naar school te komen.
Heeft een leerling nog geen cijfer voor een bepaald onderdeel dan wordt dat in Magister
aangegeven
Met de code ‘inh’ (=inhalen) in deze gevallen mag een docent geen 0 of een 1 invoeren.

4.3.2
4.3.3
4.3.4
4.3.5
4.3.6
4.3.7
4.3.8

4.3.9

4.4

Werkstukken

4.4.1
4.4.2

Onder werkstukken moet worden verstaan: scripties, dossiers, lijsten, presentaties e.d.
Soorten werkstukken:
a. Werkstukken die worden becijferd
b. Werkstukken die worden beoordeeld met “voldoende/onvoldoende” of “naar behoren”
c. Werkstukken, voorwaardelijk voor deelname aan een schoolexamen (boekenlijsten e.d.)
4.4.3 De leerling is verantwoordelijk voor het tijdig en correct inleveren van de werkstukken en het
bewaren hiervan.
4.4.4 De docent bewaakt het voortraject en geeft sturing bij de voorbereiding.
4.4.5 Voor ieder werkstuk is een inleverdatum en vervaldatum vastgesteld.
4.4.6 Indien een leerling door omstandigheden op de inleverdatum niet aan de verplichting kan voldoen,
neemt hij vooraf contact op met de betreffende docent. Deze weegt de omstandigheden en
beoordeelt of het redelijk is, dat de leerling de inlevertermijn overschrijdt. Zo niet, dan stelt de leerling
zich bloot aan de hieronder beschreven maatregelen. De betreffende schoolleiding treft na overleg
met de docent al dan niet maatregelen.
4.4.7 Na de vervaldatum kan een werkstuk niet meer worden ingeleverd en is er sprake van een
ongeoorloofd gemist schoolexamen. In dat geval moet dat worden gemeld bij de betreffende
schoolleiding en stelt de leerling zich bloot aan een in artikel 12.4 genoemde maatregel
4.4.8 In de normering voor te becijferen werkstukken en voor deelname aan het schoolexamen
voorwaardelijke werkstukken, kan voor het onderdeel planning maximaal 20 van de 100 punten
worden verkregen. Als een leerling op tijd inlevert, worden deze 20 punten toegekend. Indien de
leerling te laat inlevert, worden deze punten naar rato van de overschrijding gedeeltelijk of geheel
niet toegekend.
4.4.9 Als een leerling een niet met een cijfer te beoordelen werkstuk na de inleverdatum inlevert, kan de
docent de leerling verplichten een aanvullende opdracht te doen.
4.4.10 Indien een leerling in het derde leerjaar het CKV-kunstdossier en/of de praktische opdrachten niet
heeft afgerond, voldoet de leerling niet aan de criteria om te worden toegelaten tot het examen, of
wel kan niet tot het vierde leerjaar worden bevorderd.
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4.5
4.5.1
4.5.2

4.5.3

4.5.4

4.5.5

Beoordeling
Voor de beoordeling van de toetsen van het schoolexamen gebruikt de examinator de cijfers 1 t/m
10 met de daartussen liggende cijfers met één decimaal.
De praktische opdrachten en het sectorwerkstuk worden niet met een cijfer beoordeeld, maar met
de beoordeling ‘voldoende’ of ‘goed’. Indien naar het oordeel van de docent/examinator deze
opdracht niet met een ‘voldoende’ of ‘goed’ beoordeeld kan worden, wordt de kandidaat in de
gelegenheid gesteld alsnog één van deze beoordelingen te behalen.
De gehele cijfers voor het schoolexamen hebben de volgende betekenis:
1 =
Zeer slecht
6 =
Voldoende
2 =
Slecht
7 =
Ruim voldoende
3 =
Zeer onvoldoende
8 =
Goed
4 =
Onvoldoende
9 =
Zeer goed
5 =
Bijna voldoende
10 =
Uitmuntend
Uit de beoordeling van alle toetsen in een vak of programma leidt de examinator het eindcijfer
voor het schoolexamen af. Hiervoor worden de cijfers 1 t/m 10 en de daartussen liggende cijfers
met één decimaal gebruikt. Het eindcijfer voor het schoolexamen is het gewogen gemiddelde van
de beoordelingen, die voor de toetsen van het schoolexamen aan de kandidaat zijn gegeven. Dit
gemiddelde wordt afgerond op één decimaal. De manier van afronden is hetzelfde als bepaald in
artikel 9.1.3.
Indien een kandidaat in een (onderdeel van een) vak of programma door twee of meer leraren is
geëxamineerd, bepalen deze leraren in onderling overleg het cijfer voor het schoolexamen.
Komen zij niet tot overeenstemming, dan wordt het cijfer bepaald op het rekenkundig gemiddelde
van de beoordelingen door ieder van hen.

4.6

Bekendmaking cijfers

4.6.1

Het cijfer van iedere toets wordt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen tien schooldagen, aan de
kandidaat bekend gemaakt. Tijdens deze bekendmaking hebben de kandidaten het recht het door
hen gemaakte werk in te zien.
De kandidaat noteert de behaalde cijfers in het PTA.
Een schriftelijke rapportage van de tussenstand aan de kandidaten en hun ouders betreffende de
beoordelingen van het schoolexamen geschiedt op door de schoolleiding vast te stellen momenten.
Uiterlijk in de laatste week voor de aanvang van het Centraal Examen worden de eindcijfers voor
het schoolexamen gerapporteerd.

4.6.2
4.6.3

4.7 Plagiaat
4.7.1

Onder plagiaat wordt verstaan het gebruik maken dan wel overnemen van andermans teksten,
gegevens of ideën zonder volledige en correcte bronvermelding (UvA, 2010) en zonder correcte
zichtbaarheid van de geleende teksten in eigen tekst. Plagiaat is een vorm van fraude en wordt
bestraft.
De RSG Enkhuizen maakt voor de controle op plagiaat (onder andere) gebruik van software.
Hierin wordt het ingeleverde werk vergeleken met online bronnen en al eerder ingeleverd werk
van andere leerlingen. Als een leerling met toestemming van een andere leerling het werk van de
laatstge-noemde leerling inlevert als zijn/haar eigen werk, dan is de aanleverende leerling
medeplichtig aan het plagiaat. Bij vastgestelde plagiaat wordt hiervan en melding gemaakt bij de
examencommissie.
Er volgt een maatregel, zoals die staan beschreven in hoofdstuk 12, 12.4
Bron: Universiteit van Amsterdam (2010), Fraude en plagiaat regeling studenten UvA. Online.

<http://student.uva.nl/binaries/content/assets/studentensites/uva-studentensite/nl/az/regelingen-en-reglementen/fraude-en-plagiaatregeling-2010.pdf - geraadpleegd op 29
juni 2017>
4.8

Beroep tegen cijfers

4.8.1

Indien getwijfeld wordt aan de juistheid van een cijfer voor een onderdeel van het schoolexamen,
kan de kandidaat binnen vijf schooldagen na het bekend worden van het cijfer een verzoek tot
herziening van het cijfer indienen. Dit verzoek dient mede ondertekend te zijn door zijn
ouders/verzorgers/voogd.
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4.8.2

4.8.3
4.8.4

4.9

Indien getwijfeld wordt aan de juistheid van de berekening van één der cijfers van de
tussenrapportage en/of de eindrapportage van het schoolexamen kan de kandidaat binnen twee
schooldagen na uitreiking van de betreffende rapportage een verzoek tot herziening van het cijfer
indienen. Dit verzoek dient mede ondertekend te zijn door zijn ouders/verzorgers/voogd.
De in 4.8.1 en 4.8.2 genoemde verzoeken dienen schriftelijk te worden ingediend bij de voorzitter
van de examencommissie.
Binnen tien schooldagen na ontvangst van een verzoek om herziening van het cijfer beslist de
voorzitter van de examencommissie over het verzoek. De voorzitter van de examencommissie laat
zich adviseren door de examencommissie.
Herkansing

4.9.1

In het derde leerjaar mag een kandidaat maximaal één met een cijfer te beoordelen toets van het
schoolexamen naar eigen keuze herkansen.
4.9.2 In het derde leerjaar mag een kandidaat het vak CKV-1 en de praktische opdrachten elk afzonderlijk
herkansen. Herkansing vindt plaats door middel van een nieuwe dan wel een aanvullende
opdracht, zulks ter beoordeling van de verantwoordelijke docent.
4.9.3 In het vierde leerjaar mag een kandidaat maximaal twee met één cijfer te beoordelen toetsen van
het schoolexamen naar eigen keuze herkansen. Het is toegestaan twee toetsen van hetzelfde vak
te herkansen.
4.9.4 In het vierde leerjaar mag een kandidaat het sectorwerkstuk en het vak Lichamelijke Opvoeding
herkansen. Herkansing vindt plaats door middel van een nieuwe dan wel een aanvullende
opdracht, zulks ter beoordeling van de verantwoordelijke docent.
4.9.5 Toetsen die uit meer onderdelen bestaan en in de tijd gespreid worden afgenomen, komen niet
voor herkansing in aanmerking.
4.9.6 Herkansingen vinden plaats in het cursusjaar waarin de onderdelen zijn afgenomen.
4.9.7 De herkansingen van het derde leerjaar vinden plaats tijdens de repetitieperiode aan het eind van
het schooljaar en/of in blok 1 van het vierde leerjaar. De herkansingen van het vierde leerjaar
vinden plaats in de schoolweek voorafgaande aan de laatste schoolexamenperiode in april. Om
organisatorische redenen kunnen de toetsen van deze periode derhalve niet worden herkanst. In
overleg met de schoolleiding kan van de herkansingsperiode worden afgeweken.
4.9.8 Een kandidaat dient zich vóór de herkansing schriftelijk aan te melden door middel van een
formulier. De kandidaat krijgt het formulier van zijn/haar mentor.
4.9.9. Het rooster voor de herkansingen wordt zo spoedig mogelijk na de invulling van het herkansingsformulier aan de leerlingen uitgedeeld.
4.9.10 Is het resultaat van herkansing hoger dan het oorspronkelijk cijfer dan telt het bij de herkansing
behaalde resultaat. In andere gevallen telt het oorspronkelijke cijfer.
4.9.11 In geval van reglementaire absentie (art.8) en in bijzondere gevallen mag een kandidaat een
toets of een ander onderdeel van het schoolexamen inhalen. Het inhalen van de toets telt niet als
een herkansing, maar als een normale toets en is dus herkansbaar.
4.9.12 De schoolleiding beslist over het inhalen van toetsen of andere onderdelen van het schoolexamen.

4.10

Afsluiting schoolexamen

4.10.1 Het schoolexamen kan pas dan worden afgesloten indien alle toetsen zijn afgelegd.
4.10.2 Indien een toets niet is afgelegd op het vastgestelde tijdstip of binnen de vastgestelde termijn zonder
een naar het oordeel van de schoolleiding geldige reden, kan de schoolleiding, alvorens het CvB
een van de maatregelen genoemd in artikel 13 treft, de kandidaat verplichten het ontbrekende
onderdeel binnen 10 schooldagen alsnog af te leggen.
4.10.3 Indien een kandidaat niet voldoet aan de in 4.10.2 gestelde verplichting kan het CvB na alle
betrokkenen en de examencommissie gehoord te hebben, de kandidaat uitsluiten van verdere
deelname aan het examen of een van de andere maatregelen treffen, genoemd in artikel 12.

9

4.11

Overige bepalingen

4.11.1 De resultaten van het schoolexamen behaald in het voorlaatste leerjaar, komen te vervallen als de
kandidaat niet wordt bevorderd van het voorlaatste tot het laatste leerjaar.
4.11.2 De schoolexamenresultaten behaald in het laatste leerjaar, komen te vervallen als de kandidaat niet
slaagt voor het examen.
4.11.3 In bepaalde gevallen kan, na overleg met de schoolleiding, besloten worden om een deel van de
resultaten bedoeld in de artikelen 4.11.1 en 4.11.2 niet te laten vervallen. De schoolleiding besluit
op welke resultaten dit betrekking heeft.
4.11.4 Voor de kandidaat die tot het voorlaatste of laatste leerjaar wordt toegelaten, nadat in dat leerjaar
reeds toetsen zijn gehouden of vakken zijn afgerond, stelt de schoolleiding een regeling vast, na
overleg met de betrokken docent(en) en de kandidaat.
4.11.5 Als het schoolexamen voor een of meer vakken waarin de kandidaat Centraal Examen moet doen,
niet tijdig voor het Centraal Examen is afgerond, mag de kandidaat niet deelnemen aan het Centraal
Examen.
4.11.6 Een kandidaat kan slechts deelnemen aan het Centraal Examen als aan alle in het
Eindexamenbesluit vwo-havo-mavo-vbo genoemde voorwaarden is voldaan.

4.12

Gang van zaken tijdens het schoolexamen

4.12.1 Tassen, petten, jassen, etuis, communicatiemiddelen en andere elektrische apparaten e.d. mogen
niet naar het examenlokaal worden meegenomen.
4.12.2 Tijdens het uitdelen van de opgaven dient er volkomen rust in het lokaal te heersen.
4.12.3 Zonder toestemming van een toezichthouder mag een kandidaat zich gedurende een toets van het
examen niet verwijderen uit het examenlokaal.

4.13

Algemene regels bij het missen van tentamens en het niet tijdig inleveren van praktische
opdrachten.
Tentamens (schriftelijk en mondeling)
Ziekgemeld van tevoren
Niet ziek gemeld

: herkansingsregeling
: besluit door de examencommissie (mogelijke maatregelen zijn
bijv.: uitsluiting van examen of het toekennen van een 1, zie verder
artikel 12: onregelmatigheden).

Praktische opdrachten
Ziekgemeld van tevoren

: Inleveren van opdracht: eerstvolgende dag dat de leerling weer op
school is. Houdt de leerling zich hier niet aan, dan geldt de regel
als bij ‘niet ziek gemeld’.

Niet ziek gemeld

: inlevermoment wordt maximaal drie weken verschoven in overleg
met de docent (docent moet beoordeling afgerond hebben voor de
volgende rapportage in Magister) en er worden 20 punten
afgetrokken van het maximale eindcijfer.

Niet ingeleverd na het
tweede inlevermoment

: besluit door de examencommissie (mogelijke maatregelen zijn
bijv.: uitsluiting van examen of het toekennen van een 1, zie verder
artikel 12: onregelmatigheden).

Samenstelling examencommissie: Zie bijlage 3.
Mogelijkheden van door de commissie te nemen maatregelen staan beschreven in het PTA in
artikel 12: onregelmatigheden.

10

5.

REKENEN VO

De Rekentoets VO vormt een apart onderdeel van het eindexamen. Leerlingen leggen de Rekentoets VO
af in het voorlaatste en/of laatste schooljaar. Alle leerlingen mogen de toets drie keer herkansen. Het
resultaat moet voldoende zijn en zal worden vermeld op het diploma.

Leerlingen die een voldoende hebben behaald op het niveau 2F en nog één of meerdere herkansingen
over hebben mogen deze ook gebruiken om de Rekentoets VO op het niveau 3F te halen. Dit is met name
interessant voor leerlingen die een MBO opleiding gaan volgen waarbij rekenen een belangrijk onderdeel
vormt en voor leerlingen die willen doorstromen naar het havo. Leerlingen mogen uiteindelijk zelf bepalen
of zij het resultaat van 2F of van het 3F niveau op hun diploma willen.
Bij doubleren/ zakken/ afstroom naar lager niveau vervallen alle eerder behaalde resultaten voor de
Rekentoets VO. De leerling heeft dan uiteraard wel weer recht op alle beschikbare pogingen.

6.

CENTRAAL EXAMEN (CE)

6.1

Algemeen

6.1.1

Het Centraal Examen wordt afgenomen conform de artikelen 36 t/m 44 van het Eindexamenbesluit
vwo-havo-mavo-vbo.
Ten minste 14 dagen voor de aanvang van het Centraal Examen ontvangen de kandidaten het
rooster van het Centraal Examen. In dit rooster staat in elk geval vermeld:
a. de plaats waar de toetsen van het Centraal Examen worden afgenomen
b. het tijdstip waarop de toetsen worden afgenomen
c. de duur van de toetsen

6.1.2

6.2

Gang van zaken tijdens het Centraal Examen

6.2.1

De kandidaten dienen 15 minuten vóór aanvang van het Centraal Examen in de examenzaal
aanwezig te zijn.
De kandidaten maken het schriftelijk werk onder toezicht van door de schoolleiding aangewezen
toezichthouders.
Tijdens een toets van het Centraal Examen worden aan de kandidaten geen mededelingen van
welke aard ook, aangaande de opgaven gedaan.
Een overzicht van hulpmiddelen waarvan het gebruik door de CvE is toegestaan, zal tijdig aan de
leerlingen worden uitgereikt.
Tassen, petten, jassen, etuis, communicatiemiddelen en andere elektrische apparaten e.d. mogen
niet naar het examenlokaal worden meegenomen.
Het examenwerk mag niet met potlood worden gemaakt, tenzij dat uitdrukkelijk van de kandidaat
verlangd wordt.
Het werk wordt gemaakt op papier, gewaarmerkt en verstrekt door de school. Ook het kladpapier
wordt door de school gewaarmerkt en verstrekt. Kandidaten mogen geen papier meenemen naar
het examenlokaal.
De kandidaat vermeldt zijn examennummer, zijn naam en de naam van de betrokken examinator.
Zonder toestemming van een toezichthouder mag een kandidaat zich gedurende een toets van het
examen niet verwijderen uit het examenlokaal.
Tijdens het uitdelen van de opgaven dient er volkomen rust in het lokaal te heersen.
Gedurende een uur volgende op het tijdstip van opening van de envelop is het een kandidaat niet
toegestaan te vertrekken.
Vanaf een kwartier voor het einde van een toets van het examen mogen de kandidaten het
examenlokaal niet verlaten.
Aan het einde van een zitting blijven de kandidaten zitten totdat een toezichthouder het sein geeft
om te vertrekken.
Het is de kandidaten verboden enig papier dat op het examen betrekking heeft op een andere plaats
dan op de hun toegewezen tafel te leggen.

6.2.2
6.2.3
6.2.4
6.2.5
6.2.6
6.2.7

6.2.8
6.2.9
6.2.10
6.2.11
6.2.12
6.2.13
6.2.14

11

7.

FACILITEITEN

7.1

De schoolleiding kan de Inspectie vragen om een kandidaat examentijdverlenging toe te wijzen.
De commissie Remedial Teaching brengt hieromtrent, op grond van een rapport van een erkend
orthopedagoog, advies uit.
De schoolleiding kan toestaan dat een lichamelijk of geestelijk gehandicapte kandidaat het examen
geheel of gedeeltelijk aflegt op een wijze die is aangepast aan de mogelijkheden van die kandidaat.
In dat geval bepaalt de schoolleiding de wijze waarop het examen zal worden afgelegd. Hij doet
hiervan zo spoedig mogelijk mededeling aan de inspectie.
Het CvB kan toestaan dat ten aanzien van een kandidaat die met inbegrip van het schooljaar waarin
hij examen aflegt ten hoogste zes jaren onderwijs in Nederland heeft gevolgd en voor wie het
Nederlands niet de moedertaal is, met betrekking tot het vak Nederlandse taal of tot enig vak waarbij
het gebruik van de Nederlandse taal van overwegende betekenis is, wordt afgeweken van de
voorschriften gegeven bij of krachtens dit besluit. Voor zover wordt afgeweken van de voorschriften,
wordt deze afwijking medegedeeld aan de Inspectie. De afwijking kan voor zover het Centraal
Examen betreft slechts bestaan uit een verlenging van de duur van de toets van het Centraal
Examen met ten hoogste 30 minuten en het verlenen van toestemming tot het gebruik van een
verklarend woordenboek der Nederlandse taal.

7.2

7.3

8.

ABSENTIE

8.1

Indien een kandidaat eenmaal begonnen is aan een schoolexamen en/of centraal examen zal het
resultaat dat de examinator voor die toets vaststelt geldig zijn en meetellen.
Indien een kandidaat zonder geldige reden te laat bij een toets of een onderdeel van het Centraal
Examen verschijnt, kan hij uiterlijk tot een half uur na het begintijdstip van de toets worden
toegelaten. Hij levert zijn werk in op het tijdstip dat voor de andere kandidaten geldt.
Als een kandidaat door ziekte of door een andere vorm van overmacht niet in staat is een toets bij
te wonen, moet dit schriftelijk voor of telefonisch op de dag van de toets voor de aanvang van de
toets gemeld worden aan de schoolleiding.
Zodra een kandidaat die door ziekte een toets heeft verzuimd weer op school komt, dient hij een
verklaring ondertekend door zijn ouders/verzorgers/voogd omtrent zijn verzuim in te leveren bij de
schoolleiding.
Een kandidaat die in gebreke blijft de in 8.4 genoemde verklaring in te leveren, wordt geacht niet
reglementair afwezig geweest te zijn.
Indien een kandidaat op grond van niet reglementaire afwezigheid een toets niet heeft afgelegd
neemt de examencommissie maatregelen overeenkomstig het gestelde in art. 12.
Indien een toets van het schoolexamen niet is afgelegd op grond van reglementaire afwezigheid
treedt art. 4.9.11 in werking. Indien het een toets van het Centraal Examen betreft, wordt de
kandidaat in het tweede tijdvak de gelegenheid gegeven het Centraal Examen op ten hoogste twee
toetsen te voltooien.
Indien een kandidaat in het tweede tijdvak evenzeer verhinderd is, of wanneer hij het Centraal
Examen in het tweede tijdvak niet kan voltooien, wordt hij in de gelegenheid gesteld in het derde
tijdvak ten overstaan van de staatsexamencommissie zijn eindexamen te voltooien.
De kandidaat meldt zich zo spoedig mogelijk door tussenkomst van de schoolleiding aan bij de
voorzitter van de desbetreffende staatsexamencommissie. In dat geval deelt de schoolleiding aan
de commissie mede welke cijfers de kandidaat voor het schoolexamen en het eventueel reeds
afgelegde gedeelte van het Centraal Examen heeft behaald, alsmede, wanneer dat zich voordoet:
a. dat ten behoeve van de kandidaat op grond van artikel 7.3 toestemming is verleend dat met
betrekking tot het vak Nederlandse taal en letterkunde dan wel tot het vak Nederlandse taal of
tot enig vak, waarbij het gebruik van de Nederlandse taal van overwegende betekenis is, wordt
afgeweken van de voorschriften gegeven bij of krachtens dit besluit;
b. dat ten behoeve van de gehandicapte kandidaat op grond van artikel 7.2 toestemming is
verleend dat hij het Centraal Examen geheel of gedeeltelijk aflegt op een wijze die is aangepast
aan zijn mogelijkheden.
Na afloop van het derde tijdvak deelt de staatscommissie het resultaat mee aan de schoolleiding.

8.2

8.3

8.4

8.5
8.6
8.7

8.8

8.9

8.10
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9.

UITSLAG

9.1

Eindcijfer eindexamen

9.1.1

Voor de theoretische leerweg geldt dat het eindcijfer van het examen in gelijke mate wordt bepaald
door het eindcijfer van het schoolexamen en het cijfer van het Centraal Examen
[(1 X SE + 1 X CE) : 2]. Van de vakken die geen CE hebben, wordt het eindcijfer bepaald door het
resultaat van het SE.
Het eindcijfer voor alle vakken van het eindexamen wordt uitgedrukt in een geheel cijfer uit de reeks
1 tot en met 10.
Indien het volgens 9.1.1 berekende eindcijfer niet een geheel getal is, dan wordt het, indien zonder
afronding het eerste cijfer achter de komma 4 of minder is, naar beneden afgerond, en indien dit 5
of meer is, naar boven afgerond.

9.1.2
9.1.3

9.2

Vaststelling uitslag

9.2.1

De schoolleiding stelt in een vergadering met de examinatoren de uitslag vast met inachtneming
van het bepaalde in 9.2.4.
De schoolleiding en de secretaris van het eindexamen stellen uit alle eindcijfers van de vakken
waarin de kandidaat examen heeft afgelegd een lijst op, zodanig dat de op deze lijst vermelde
vakken een eindexamen vormen als bedoeld in de artikelen 11 tot en met 29 van het
eindexamenbesluit vwo-havo-mavo-vbo, dat voldoet aan het bepaalde in 9.2.4.
Indien dat nodig is om een kandidaat met “extra vakken” te laten slagen, betrekken de schoolleiding
en de secretaris van het eindexamen een of meer eindcijfers van de vakken niet bij de bepaling van
de uitslag. De overgebleven vakken dienen een eindexamen te vormen.
Indien een "extra" vak buiten beschouwing moet worden gelaten om de kandidaat te kunnen laten
slagen, maakt deze, indien hij op meerdere manieren kan slagen, zelf een keuze aan de hand van
een voorstel van de school.
1.
De kandidaat die eindexamen vmbo heeft afgelegd, is geslaagd indien hij:
a. voor ten hoogste een van zijn examenvakken het eindcijfer 5 heeft behaald en voor zijn
overige examenvakken een 6 of hoger, of
b. voor ten hoogste een van zijn examenvakken het eindcijfer 4 heeft behaald en voor zijn
overige examenvakken een 6 of hoger waarvan ten minste één 7 of hoger, of
c. voor twee van zijn examenvakken het eindcijfer 5 heeft behaald en voor zijn overige
examenvakken een 6 of hoger waarvan ten minste één 7 of hoger.
d. Daarnaast moet de kandidaat gemiddeld een voldoende hebben voor het Centraal
Examen. Een kandidaat is dus gezakt als het gemiddelde cijfer voor het Centraal
Examen lager is dan een 5.5.
e. Voor het kernvak Nederlands mag niet lager dan een 5 worden behaald, het andere
kernvak moet dan minimaal een 6 als eindcijfer hebben. Lager dan een 5 als eindcijfer
is bij Nederlands en rekenen niet toegestaan.
2.
In aanvulling op het eerste lid geldt tevens dat voor de vakken lichamelijke opvoeding en
het kunstvak uit het gemeenschappelijk deel en in de gemengde en de theoretische leerweg
voor het sectorwerkstuk de kwalificatie ‘voldoende’ of ‘goed’ is behaald.
Zodra de uitslag volgens 9.2.4 is vastgesteld, deelt de schoolleiding deze tezamen met de
eindcijfers aan iedere kandidaat mee. Hij maakt daarbij melding van het bepaalde in art. 9.3.

9.2.2

9.2.3

9.2.4

9.2.5

9.3

Herkansing

9.3.1

De niet geslaagde kandidaat heeft het recht in het tweede tijdvak deel te nemen aan de herkansing
van het Centraal Examen in één vak dat deel uitmaakt van het Centraal Examen en bij de bepaling
van de uitslag is betrokken.
In geval van een herkansing voor het Centraal Examen wordt geen nieuw schoolexamen ingesteld.
Het eindcijfer van het schoolexamen blijft van kracht.
Het hoogste van de cijfers behaald bij de herkansing en bij het eerder afgelegde Centraal Examen
geldt als definitief cijfer voor het Centraal Examen.
De kandidaat doet een schriftelijk verzoek tot herkansing aan de schoolleiding voor een door de
schoolleiding te bepalen dag en tijdstip.
Na afloop van de herkansing wordt de uitslag definitief vastgesteld met overeenkomstige toepassing
van artikel 9.2.4 en wordt deze schriftelijk aan de kandidaat bekend gemaakt.

9.3.2
9.3.3
9.3.4
9.3.5
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10.

DIPLOMA EN CIJFERLIJST

10.1

Het CvB reikt op grond van de definitieve uitslag aan elke kandidaat die eindexamen heeft afgelegd
een lijst uit waarop zijn vermeld:
▪ De cijfers voor het schoolexamen;
▪ De cijfers van het Centraal Examen;
▪ Het thema van het sectorwerkstuk, alsmede de beoordeling van het sectorwerkstuk;
▪ De beoordeling van het kunstvak en het vak lichamelijke opvoeding uit het gemeenschappelijk
deel van de leerweg;
▪ De leerweg en de sector volgens welke de leerling is geëxamineerd;
▪ De eindcijfers voor de examenvakken;
▪ De uitslag van het eindexamen;
▪ Het soort school waaraan het examen heeft plaatsgevonden, alsmede de datum waarop de
uitslag van het examen is vastgesteld.
Het CvB reikt aan elke voor het eindexamen geslaagde kandidaat een diploma uit, waarop
alle vakken zijn vermeld die bij de bepaling van de uitslag zijn betrokken. Duplicaten van
diploma's worden niet uitgereikt.
Indien een kandidaat examen heeft afgelegd in meer dan het voorgeschreven aantal vakken
(extra vakken) worden de eindcijfers van de vakken die niet bij de bepaling van de uitslag zijn
betrokken vermeld op de cijferlijst, tenzij de kandidaat daartegen bezwaar heeft.

10.2

10.3

11.

CERTIFICATEN

11.1

Het CvB reikt aan de definitief voor het eindexamen afgewezen kandidaat van een dagschool die
de school verlaat en die voor een of meer vakken van zijn laatst afgelegde eindexamen een
eindcijfer van 6 of meer heeft behaald, een certificaat uit waarop zijn vermeld:
▪ Het vak of de vakken waarvoor de kandidaat een eindcijfer 6 of meer heeft behaald
▪ het voor dat vak of die vakken behaalde cijfers van het schoolexamen
▪ het voor dat vak of die vakken behaalde cijfers van het Centraal Examen
▪ de eindcijfers van dat vak of die vakken
▪ Het thema van het sectorwerkstuk, voor zover beoordeeld met "goed" of "voldoende"
▪ Het soort school waaraan het examen heeft plaatsgevonden, alsmede de datum waarop de
uitslag van het examen is vastgesteld.
Duplicaten van certificaten worden niet uitgereikt.
Een kandidaat die wordt uitgesloten voor het Centraal Examen of die zich voor een of meerdere
vakken terugtrekt uit het examen, is derhalve geen deelnemer aan het examen en kan niet worden
afgewezen. Dit houdt in dat hij/zij geen recht heeft op certificaten voor de vakken met een
voldoende.

11.2
11.3

12.

ONREGELMATIGHEDEN

12.1

Als een surveillant tijdens het schoolexamen of het Centraal Examen een onregelmatigheid
constateert, deelt hij dit aan de betrokken kandidaat mee. De surveillant laat de kandidaat de toets
of het examenonderdeel afmaken.
Na afloop van het onderdeel meldt de surveillant de onregelmatigheid samen met de betrokken
kandidaat bij de schoolleiding van de betreffende afdeling. Deze laatste hoort de betrokkenen.
Daarna neemt de schoolleiding contact op met de examencommissie.
Indien een kandidaat zich onttrekt aan (een onderdeel van) het Centraal Examen of schoolexamen,
c.q. in strijd handelt (of heeft gehandeld) met het examenreglement, c.q. zich schuldig maakt (of
zich schuldig heeft gemaakt) aan bedrog of enige andere onregelmatigheid kan de
examencommissie maatregelen treffen. Onder "het zich onttrekken aan" wordt mede verstaan het
zonder geldige redenen niet aanwezig zijn bij een toets, het niet tijdig inleveren van het (de)
voorgeschreven werkstuk(ken), het zich onttrekken aan de werkstukbegeleiding, het niet tijdig
inleveren van de boekenlijsten, kortom iedere afwijking van de in dit reglement of in de
stofomschrijving vastgestelde regels.

12.2

12.3
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12.4

12.5

12.6
12.7
12.8

De maatregelen die al dan niet in combinatie met elkaar genomen kunnen worden, kunnen zijn:
a. het toekennen van het cijfer 1 voor een toets;
b. het ontzeggen van verdere deelneming aan het examen;
c. het ongeldig verklaren van de reeds afgenomen toetsen van het examen;
d. het bepalen dat het diploma en de cijferlijst slechts kunnen worden uitgereikt na een hernieuwd
examen in door de examencommissie aan te wijzen onderdelen. Indien het hernieuwd examen
betrekking heeft op één 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
staatsexamencommissie.
Alvorens een beslissing ingevolge 12.4 wordt genomen, hoort de examencommissie de kandidaat.
De kandidaat kan zich door een door hem aan te wijzen meerderjarige laten bijstaan. De voorzitter
van de examencommissie deelt zijn beslissing mee aan de kandidaat, binnen tien schooldagen na
het constateren van de onregelmatigheid, zo mogelijk mondeling en in ieder geval schriftelijk. In de
schriftelijke mededeling wordt tevens gewezen op het bepaalde in 12.7 en 12.8.
De voorzitter van de examencommissie laat zich bij zijn beslissingen ingevolge 12.4 adviseren door
de examencommissie.
De kandidaat kan tegen een beslissing van de examencommissie in beroep gaan bij de commissie
van beroep
Het beroep wordt, binnen vijf schooldagen nadat de beslissing van de examencommissie schriftelijk
ter kennis van de kandidaat is gebracht, schriftelijk bij de commissie van beroep ingesteld. De
commissie stelt een onderzoek in en beslist binnen twee weken over het beroep tenzij zij de termijn
met redenen omkleed heeft verlengd met ten hoogste twee schoolweken. De commissie stelt bij
haar beslissing zo nodig vast op welke wijze de kandidaat alsnog in de gelegenheid zal worden
gesteld het eindexamen geheel of gedeeltelijk af te leggen onverminderd het bepaalde in 12.4.d.
De commissie deelt haar beslissing schriftelijk mede aan de kandidaat, de voorzitter van de
examencommissie en de inspectie.

13.

BEZWAAR EN BEROEP

13.1

Met betrekking tot het verloop van elk onderdeel van het schoolexamen en/of de uitslag daarvan
kan de kandidaat bezwaar maken bij de voorzitter van de examencommissie. De voorzitter van de
examencommissie laat zich adviseren door de examencommissie. De examencommissie kan
besluiten de kandidaat te horen. Als de kandidaat door de examencommissie wordt gehoord, kan
daarbij een door de kandidaat aan te wijzen volwassene aanwezig zijn.
Een bezwaar inzake het verloop moet schriftelijk bij de voorzitter van de examencommissie worden
ingediend binnen een termijn van vijf schooldagen na het betreffende onderdeel.
Een bezwaar inzake de uitslag moet binnen een termijn van vijf schooldagen nà de uitslag eveneens
schriftelijk worden ingediend bij de voorzitter van de examencommissie.
De examencommissie adviseert de voorzitter van de examencommissie met betrekking tot het al
dan niet gegrond verklaren van het bezwaar en de wijze waarop deze eventuele verklaring gevolg
moet krijgen. De voorzitter van de examencommissie deelt zijn besluit schriftelijk mee aan de
kandidaat, zijn ouders en de inspectie binnen tien schooldagen na indiening van het bezwaar.
De kandidaat kan tegen een maatregel ingevolge artikel 12.4 of een besluit ingevolge artikel 13.2
van de voorzitter van de examencommissie in beroep gaan bij de door het bevoegd gezag
ingestelde commissie van beroep. De voorzitter van de examencommissie maakt geen deel uit van
de commissie van beroep. Het beroep wordt schriftelijk bij de voorzitter van de commissie van
beroep ingediend. Dit dient binnen vijf schooldagen, nadat de maatregel of beslissing schriftelijk ter
kennis van de kandidaat is gebracht, te gebeuren.
Een commissie bestaat uit een lid van het College van Bestuur, een vertegenwoordiger van de
oudergeleding van de MR, twee docenten die geen examinator zijn in de betrokken afdeling.
Samenstelling en adres: zie bijlage 3.
De commissie van beroep stelt een onderzoek in en neemt binnen tien schooldagen een beslissing
tenzij zij, met redenen omkleed, de termijn heeft verlengd met ten hoogste nog eens tien dagen. De
commissie stelt bij haar beslissing zo nodig vast op welke wijze de kandidaat alsnog in de
gelegenheid zal worden gesteld het eindexamen geheel of gedeeltelijk af te leggen, onverminderd
het bepaalde in de laatste volzin van artikel 12.4. De commissie deelt haar beslissing schriftelijk
mee aan de kandidaat, de voorzitter van de examencommissie en aan de inspectie.

13.2

13.3

13.4
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14.

GEHEIMHOUDING

Een ieder die betrokken is bij de uitvoering van dit besluit en daarbij de beschikking krijgt over gegevens
waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden, en voor wie niet reeds uit
hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift ter zake van die gegevens een geheimhoudingsplicht geldt,
is verplicht tot geheimhouding daarvan, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hem tot
bekendmaking verplicht of uit zijn taak bij de uitvoering van dit besluit de noodzaak tot bekendmaking
voortvloeit.

15.

SPREIDING EXAMEN

De examencommissie kan, de inspectie gehoord hebbende, toestaan dat ten aanzien van kandidaten die
in het laatste leerjaar langdurig ziek zijn en ten aanzien van kandidaten die lange tijd niet in staat zijn
geweest onderwijs in het laatste leerjaar te volgen, het eindexamen gespreid over twee schooljaren wordt
afgenomen.

16.

SLOTBEPALINGEN

16.8 Van de schriftelijke toetsen van het Centraal Examen worden het gemaakte werk en de opgaven
zes maanden na de laatste dag van het examen op school bewaard. Daarna wordt het vernietigd.
16.9 Waar sprake is van (mede-) ondertekening door de ouders van de kandidaat geldt dit voor leerlingen,
die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt. Meerderjarigen (18 jaar en ouder) hebben in dezen
zelf tekenbevoegdheid.
16.10 De schoolleiding behoudt zich het recht voor de ouders van meerderjarigen over alle examenzaken
inlichtingen te verschaffen, tenzij de meerderjarige schriftelijk kenbaar maakt dat hij dit niet wenst.
16.11 In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het CvB na mogelijk betrokken partijen
gehoord te hebben.
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Bijlage 1:

TOETSPERIODEN 2018-2019

Toetsperioden van de schoolexamens:
Periode 1

7 november

t/m

13 november 2018

Periode 2

17 januari

t/m

23 januari 2019

Periode 3

13 maart

t/m

19 maart 2019

Bijlage 2:

OVERZICHT TOEGESTANE HULPMIDDELEN BIJ HET CENTRAAL EXAMEN

1. Basispakket hulpmiddelen
Bij het centraal examen zijn bij ieder vak toegestaan:
• schrijfmaterialen, inclusief millimeterpapier
• tekenpotlood
• blauw en rood kleurpotlood
• liniaal met millimeterverdeling
• passer
• geometrische driehoek
• vlakgum
• elektronisch (niet grafisch) rekenapparaat
• woordenboek Nederlands

2. Vakspecifieke hulpmiddelen
VAK
Wiskunde

een windroos i.p.v. een geometrische driehoek

Frans

woordenboek Fa – Ne en Ne - Fa

Engels

woordenboek En – Ne en Ne - En

Duits

woordenboek Du – Ne en Ne - Du

Natuurkunde

informatiemateriaal *¹

Scheikunde

informatiemateriaal *¹

*¹ de school zorgt hiervoor

Bijlage 3:

SAMENSTELLING EXAMENCOMMISSIE EN COMMISSIE VAN BEROEP

Samenstelling Examencommissie
Voorzitter:
Lid:
Lid:

Schoolleiding Atheneum
Schoolleiding HAVO
Schoolleiding VMBO

Samenstelling Commissie van Beroep
Een commissie bestaande uit het CvB, een vertegenwoordiger van de oudergeleding van de MR, twee
docenten die geen examinator zijn in de betrokken afdeling.

Het adres van de commissies luidt:
Commissie van Beroep
p/a Regionale Scholengemeenschap Enkhuizen
Boendersveld 3
1602 DK Enkhuizen

Bijlage 4:

DAG

DATA VAN HET CENTRAAL EXAMEN 2019 VMBO-TL
DATUM

VAK

TIJD

Donderdag

9 mei

Biologie

13.30 – 15.30 uur

Vrijdag

10 mei

Nederlands

13.30 – 15.30 uur

Maandag

13 mei
13 mei

Duits
Economie

09.00 – 11.00 uur
13.30 – 15.30 uur

Dinsdag

14 mei
14 mei

Geschiedenis
Nask1

09.00 – 11.00 uur
13.30 – 15.30 uur

Woensdag

15 mei
15 mei

Aardrijkskunde
Frans

09.00 – 11.00 uur
13.30 – 15.30 uur

Donderdag

16-mei

Wiskunde

13.30 – 15.30 uur

Vrijdag

17-mei

Engels

13.30 – 15.30 uur

Maandag

20-mei
20-mei

Maatschappijleer
Nask2

09.00 – 11.00 uur
13.30 – 15.30 uur

Dinsdag

21-mei

Beeldendevakken

13.30 – 15.30 uur

2e TIJDVAK vindt plaats op 17 t/m 20 juni 2019.
Het rooster wordt in de week voor het 2e tijdvak uitgedeeld aan betrokken eindexamenkandidaten.

