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Aan de leerlingen van 5-havo,

Hierbij ontvang je een overzicht van het programma van toetsing en afsluiting (PTA). ln dit programma

staan de schriftelijke toetsen, praktische opdrachten en handelingsdelen die je dit leerjaar voor het

schoolexamen gaat maken.

Toetsen en handelingsdelen
@enbeoordeeldmeteencijfer,handelingsdelenmoetenvoldoendeworden
afgesloten.
Op bladzijde 4 en verder staat een chronologisch overzicht van de toetsen, praktische opdrachten en

handelingsdelen en het PWS. Na deze chronologische overzichten vind je de data van het CSE en de

overzichten per vak met gedetailleerde informatie over de toetsen
Van de examinatoren mogen jullie verwachten dat zij er zorg voor dragen de stof voor de toetsen op tijd te

behandelen in de les en op tijd instructie geven over in te leveren praktische opdrachten en

handelingsdelen. Mocht dit onverhoopt niet het geval zijn, meld het dan uiterlijk 5 werkdagen voor de

vastgestelde datum aan de examencommissie.

Hulpmiddelen
ln het overz¡cht van de toetsen en praktische opdrachten staat vermeld van welke hulpmiddelen je tijdens

een schoolexamentoets gebruik mag maken. Voor sommige hulpmiddelen zorgt de school (hulpmiddelen

school) en voor andere moet je zeff zorgen (hulpmiddelen leerlingen). AIs hier niets vermeld staat, mag je

alleen gebruik maken van pen, (kleur)potlood, liniaal (evt. geodriehoek en/of passer), een gewone

rekenmachine en vlakgum. Een grafische rekenmachine of woordenboek mag alleen worden gebruikt

wanneer deze als hulpmiddel is genoemd.

lnleverdata en data van toetsen
edata!opdedagdiealsuitersteinleverdatumwordtvermeld,dienjede

opdracht voor 16.00 uur bijje docent te hebben ingeleverd of bij diens afwezigheid bij lokaal 116.. Eerder

inleveren mag natuurlijk ook. Een inleverdatum kan alleen veranderd worden door de examencommissie.
Je kunt geen rechten ontlenen aan een mondelinge mededeling van een examinator.
De roosters voor de toetsen van het schoolexamen worden per schoolmail verstuurd en gepubliceerd op

de ELO (vak: informatie (school)examen) en op het roosterbord. De verantwoordelijkheid om je op de

hoogte te stellen van het rooster ligt bijjou.

Exam lement
Omdat je wordt opgeleid voor een officieel diplo
gesteld. Daarom zit er bij dit PTA-overzicht ook

ma zijn er van overheidswege eisen aan dit schoolexamen
een examenreglement. Dit vind je aan het eind van dit

boekje.
Wijwillen vooral wijzen op de regels m.b.t. onregelmatigheden en absentie (artikel 5 en 6).

Alé er een geldige reden is waarom je onverhoopt niet aan een schoolexamen kunt deelnemen of een

onderdeel niet op tijd kunt inleveren, dan dien je, direct als deze situatie zich voordoet, contact op te

nemen met je docent.
Als je in een toetsweek ziek bent, moet er elke dag door ouders/verzorgers gebeld worden.

lnzage van toetsen en herkansing
Wpinzageennabesprekenvantoetsenenwerkstukkenvanhetschoolexamen.De
school (of de docent) bepaalt tijd en plaats van inzage en nabespreken.
Je mag 1 schriftelijke toets uit S-vwo herkansen De regeling voor herkansen staat verder beschreven in

artikel 14 van het examenreglement.

Overig
Na het examenreglement volgt een bijlage met een overzicht van de belangrijkste regels met betrekking tot

het centraal examen en de bepaling van uitslag van het examen.



Examencommissie
Voor náOere informatie kunnen jullie contact opnemen met de examencommissie via een van de hieronder
genoemde mailadressen.

De examencommissie:

G.H. Holwerda
F.J.C. Bakker
E.F.N. van de Velde
R.D.L. Tas
L. van Engelen
R.A. Harmer

; secretaris S-havo en 6-vwo (bkk@kalsbeek.nl)

; secretaris 4-havo, 4- en 5-vwo (vde@kalsbeek.nl)



Jaaroverzicht en betekenis van de codes 2022'2023 5-havo

4h1a
4h2a
4n2b
4h3a
4h3b

rapportperiode 1

rapportperiode 2

toetsweek 1 (januari 2022)
rapportperiode 3
toetsweek 2 (juni/juli 2022)

start schooljaar tot pta-week 1

pta-week 1 (maandag 7 november Um vrijdag 11 november 2022)

pta-week 1 tot pta-week 2

pta-week 2 (maandag 16 januari Um dinsd ag 24 januari 2023)

herkansing pta 1 en pta 2: (woensdag 8 en donderdag 9 februari 2023)

pta-week 2 tot pta-week 3

pta-week 3 (donderdag 16 maart Vm vrijdag 24maarI'2023)

herkansing pta 3: (woensdag 12 april2023)

pta-week 3 tot cse

5h1a

5h1 b

5h2a

5h2b

5h2c

5h3a

5h3b

5h4

Jaaroverzicht en codes Shavo 2022-2023



4ht5h

4hl5h

5h

5h1 a

5h1 b

5h

PTA week 1

5hl b PTA week 1

5h1 b PTA week I

volgens afspraak

volgens afspraak

volgens afspraak

volgens afspraak

27 september 2022

Overzicht schoolexamentoetsen havo

exa m e n pe riode 2021 -2023

code datum vak

Bewegen, Sport & Maatschappij

Bewegen, Sport & Maatsch?ppij

Bewegen, Sport & Maatschappìj

Bewegen, Sport & Maatschappij

Biologie

Aardrijkskunde

Bedrijfseconomie, ondernemerschap
en financiële zelfredzaamheid

Beeldende vorming

Biologie

Duitse taal

Economie

Engelse taal en literatuur

Franse taal

Geschiedenis

Natuurkunde

Nederlandse taal en literatuur

Scheikunde

Wiskunde A

Wiskunde B

Bedrijfseconomie, ondernemerschap
en financiële zelfredzaamheid

Beeldende vorming

Biologie

Duitse taal

Economie

Engelse taal en literatuur

Engelse taal en literatuur

Franse taal

Geschiedenis

T2

Í2

Po2 binas

T2 beamer

atlas

computer

beamer

atlas

hulpmidd
leerlingen

wbk Ne

grm

grm

wbk Ne

Leerjaar

schooljaar

hulpmidd
school

atlas

computer

binas

5-havo

2022-2023

5h1 b PTA week 1

5h1 b PTA week 1

5h1 b PTA week 1

5hl b PTA week 1

5h1 b PTA week 1

5h1 b PTA week 1

5h1 b PTA week 1

5h1 b PTA week 1

5h1 b PTA week 1

5h1 b PTA week 1

5h1 b PTA week 1

5h2a okl.lnov.2022

5h2a 18 november 2022

1 6 december 2022

comp. wbk NE-FA

binas

T2

T3

T3

5h2a

5h2a

5h2a

5h2a

5h2al3a

1 9 december 2022

23 december 2022

23 december 2022

uiterlijk pta-week 3

5h2b PTA week 2

5h2b PTA week 2

5h2b PTA week 2

PTA week 2

Duitse taal

Aardrijkskunde PO1

PO3

PO1

lnformatica

Wiskunde A

Beeldende vorming PO3

Culturele en kunstzinnige vorming Pc2
Franse taal PO1

T4rdrijkskunde

T4

T2 computer

5h2b

5h2b

5h2b

Pc2
T3

T4

binas

PTA week 2

PTA week 2

5h2b PTA week 2

5h2b PTA week 2

5h2b PTA week 2

PTA week 2

T3

T4

12

via internet

computer
met

internetverb.

toets

PO3

P06

P04

PO5

PO3

T3

T1

T3

T3

T3

T1

T1

T2

5h2b

pla-hav o-2021 -2023 5-havo

T3

DVD/CD



Overzicht schoolexamentoetsen havo

exam e n pe riode 2021 -2023

code datum vak

Natuurkunde

Nederlandse taal en literatuur

Nederlandse taal en literatuur

Scheikunde

Wiskunde A

Wiskunde B

Wiskunde B

Profielwerkstuk (presentaties)

Aardrijkskunde

Bedrijfseconomie, ondernemerschap
en financiële zelfredzaamheid

Beeldende vorming

Bewegen, Sport & Maatschappij

Biologie

Duitse taal

Duitse taal

Economie

Engelse taal en literatuur

Franse taal

Franse taal

Franse taal

Geschiedenis

lnformatica

Natuurkunde

Nederlandse taal en literatuur

Scheikunde

Wiskunde A

Wiskunde B

Beeldende vorming

toets

P02 binas

T3

T4

T2 binas

T4

T4

POl

P04

hulpmidd
leerlingen

grm

grm

wbk Ne

Leerjaar

schooljaar

hulpmidd
school

computer

atlas

5-havo

2022-2023

5h2b

5h2b

PTA week 2

PTA week 2

I maart2022

5h3a week 13 - 17 maart2023 lnformatica

5h2b PTA week 2

5h2b

5h2b

PTA week 2

5h2b

PTA week 2

PTA week 2

5h3a

5h3a

17 februari 2023

5h3b PTA week 3

5h3b PTA week 3

5h3b PTA week 3

5h3b PTA week 3

5h3b PTA week 3

5h3b PTA week 3

5h3b PTA week 3

5h3b PTA week 3

5h3b PTA week 3

5h3b PTA week 3

5h3b PTA week 3

T5

T5

5h3b

5h3b

PTA week 3

PTA week 3

5h3b PTA week 3

5h3b PTA week 3

5h3b PTA week 3

5h3b PTA week 3

5h3b PTA week 3

5h3b PTA week 3

5h4 31maarl2023

T3 computer

T3

T4 binas

T4 comp wbk NE-DU

T5

T5
wbk NE-EN + EN-

T5

T3

computer NE+NE

r4
T5

T4

T3

T3

T5

T3

binas

binas

T5 grm

grmT5

P04

pla-hav o -2O21 -202 3 S-havo



Over¿icht handelingsdelen HAVO

2021-2023

Leerjaar 5-havo

cadÉ:

4h, 5h

4hlsh

4hlsh

5h1a

5h'la

5h1 a

5h2a

5h2a

5h3a

5h3a

5h3a

5h3a

5h

5h

5h

Klassikale experimenten (domein J)

Keuzeactiviteit, Tenn¡s & Outdoor

Verslag bezoek topwedstrijd

I nleveren onderwerp/boektitels ter

lnleveren documentatiemap ter voorbereiding
van T2**

Kunst en cultuur beschouwen op locatie

HD Schrijfva.; HD Spreekva. (2 HD's!)

Sportoriëntatie keuze

Letterkunde

Dossier debat

Steekwoorden debat

Eindexamenexpositie

Spreekvaardigheid

e Leesdossier

c

d Portfolio

a

b

c

d

f
d

c

d

c

d

b

e

Ervaringsopdracht

van T2**

5h4

5h4

na elk experiment

volgens afspraak

volgens afspraak

volgens afspraak

verspreid over periode

la gt<tolgyz.ozz

16 september 2022

I december 2022

29 september 2022

21 februari2023

21 februari 2023

projectdagen 1

17 oklober 2022

12 januari 2023

2Íebruari2023

18 april2023

18 april2O23

Bewegen, Sport & Maatschappij

Bewegen, Sport & Maatschappij

Bewegen, Sport & MaatschapPij

B9weo9¡, Sport lM aats"!ryqll

Lichamelijke opvoeding

Engelse taal en literatuur

Engelse taal en literatuur

Nederlandse taal en literatuur

Nederlandse taal en literatuur

Nederlandse taal en literatuur

Duitse taal

Beeldende vorming

Duitse taal

Duitse taal

Beeldende vorming

Beeldende vorming

Economie

pta-havo-2021-2023 5-havo



Stappen profielwerkstuk havo 2022-2023
Bron Ha nd leid i n g prof ielwerkstu k Hav o 2022-2023

Stap Wanneer? Wat? Beoordeling Opdracht voor de volqende stap

Stap 1 4H,14 april Keuze van groep,

onderuverp, vak,
onderzoeksmethode,
kennismaken met
beqeleider

n.v.t Opdracht voor stap 2 wordt
meegegeven

Stap 2 4H,2 juni Stap I wordt
oeoresenteerd

10 punten

Stap 3 Startweek Voorlichtingsdag
over mogelijke
eindproducten en
afspraak met
beqeleider

n.v.t Opdracht voor theoretisch kader wordt
meegegeven.

Stap 4 7-nov lnleveren theoretisch
kader

25 punten Opdracht voor beschrijving van het
proiectidee wordt meegeqeven

Stap 5 5-dec lnleveren
beschrijving
oroiectidee

10 punten Opdracht voor de uitvoering wordt
meegegeven

Stap 6 6-feb lnleveren uitvoering
oroiect (eindoroduct)

30 punten Opdracht voor schrijven van conclusie,
discussie, evaluatie wordt meeqeqeven

Stap 7 20-feb lnleveren van
conclusie, discussie,
evaluatie

10 punten

Stap I 24-feb Deadline inleveren
PWS 5 punten

Stap 9 9-mrt Presenteren van
comolete pws

10 punten



College voor Toetsen en Examens

Onderstaand rooster is vastgesteld door het CvTE ( CvTE-21.00867)

niveaus havo

af nameperiodesCSE

1e

tijdvak,

CSE
Ca

tijdvak

types cse

Afnamemoment Tijdstip Examens

CSE 1e tildvak

donderdagll mei2023 09:00-'12:00 . filosofie havo

13:30-16:30 . scheikunde havo

vrijdag 12 mei 2023 09:00-11 :30 . muziek havo

13:30-16:30 . Nederlands havo

maandag 15 mei 2023 09:00-12:00 . g e--s-chied g¡ i-s .lavo_

13:30-16:30 . biologie havo

dinsdag 16 mei 2023 09:00-1'l :30 . handvaardigheid havo

09:00-1 1 :30 . !e.x!ig-te v-opgevilg- havo_

09:00-1 1:30 . tekenen havo

13:30-16:00 . Engels havo

woensdag 17 mei2023 09:00-1'l :30 . Duits havo

13:30-16:30 . bedrijfseconomie havo

maandag 22 mei 2023 09:00-12:00 r maatschappijwetenschappen havo

13:30-16:00 . Frans havo

dinsdag 23 md 2023 09:00-12:00 . kunst (algemeen) havo

13:30-16:30 . wiskunde A havo

13:30-16:30 . wiskunde B havo

woensdag 24 mei 2023 13:30-16:30 ¡ economie havo

donderdag 25 mei 2023 13:30-16:30 . natuurkunde havo

vrijdag 26 mei 2023 13:30-16:30 . aardrijkskunde havo

dinsdag 30 mei 2023 09:00-1 1 :30 . Fries havo

09:00-11:30 . Russisch havo

13:30-'16:00 . Spaans.fg¡r_o-

13:30-16:00 . Turks havo

13:30-16:00 . Arabisch havo



Nederlandse taal en literatuur HAVO

exame n pe rio de 2021 -2023

100o/o

Opmerkingen
1. Elke leerling ontvangt een document waarin de verdeling en inhoud van de toetsen is beschreven. ln de lessen wordt de stof per toets nader

gespecif¡ceerd. Handelingsdelen dienen als voorbere¡ding op de bijbehorende toets.
2. Voorwaarde om deel te kunnen nemen aan de toets debat en de toets literatuur is dat de bijbehorden handelingsdelen uiterlijk op de vastgestelde datum

zijn ingeleverd en met voldoende of goed zijn beoordeeld. De inleverdata van de handelingsdelen staan in het overzicht handelingsdelen van deze

examenprocedure.
3 Handelingsdelen debatstellingen (d), steekwoorden debat (e) en leesdossier (f):

Na inleveren wordt het handelingsdeel beoordeeld en krijgt de kandidaat de gelegenheid het handelingsdeel te verbeteren. Voor dit verbeterde

handelingsdeel geldt een nieuwe inleverdatum die 7 kalenderdagen na de oorspronkelijke datum ligt.

4. Steekwoorden die ¡ngeleverd worden na de deadline, mogen niet gebruikt worden tijdens het debat.

5. Absentie bij debat:
Bij afwezigheid van een leerling gaat het debat door mits er minimaal twee debaters overblijven. Er wordt één inhaalmomeni georganiseerd voor de

teertingenìie bij het reguliere debat afwezig waren. Alle leerlingen die de reguliere debatten hebben gemist, worden ingedeeld in nieuwe tweetallen,

drietallen of viertallen. Eìke leerling mag maximaal één debatonderwerp uit het eigen debatdossier hergebruiken.

Een ¡eerling die het inhaalmoment m¡st, zaì debatteren tegen een lid uit het debatteam. De docent bepaalt over welke twee stell¡ngen gedebatteerd kan

worden.

.n
ì!!jd$.:.
driúr.,.ioétb:

geen wrdbk, CR
en

spellingscontrole
niet toegestaan

geen wrdbk

geen wrdbk,
leerlingen met

dyslexie: spellìng-
controle

geen wrdbk

geen wrdbk

15%

13%

25%

20%

27%

50 min

50 min

150 min

50 min

15 min

4h3b

5h1 b

5h2b

5h2b

5h3b

tbv C

c,D

F

B,D

schr

schr

schr

mond

mond

T4

T5

T1

T2

T3

Taalgebruik"

Retorische tekstanalyse

Schrijven: betoog *

Debat *

Letterkunde: literatuurlijst "

5h2a

5h3a

5h2a

4h

schr

schr

schr

schr

schr

b

c

d

e

Steekwoorden debat

Leesdossier

Boekopdracht *

Dossier debat

pla-havo-2021 -2023 5-hav o



Franse taal
examenperio de 202'l -2023

Schoolexamentoetsen

HAVO

lOOo/o

15%

10o/o

25%

30%

20%

T2

T3

T4

T1

PO1

schr

mond.

DVDiCD

beamer

comp. wbk NE-FAD

B

E

c

50 min

100 min

10 min

50 min

10 min

5h1 b

5h2b

5h3b

5h3b

5h2al3a

Literatuur
Stofomschrijving:
- Grandes Lignes littérature + aantekeningen
- Gelezen boek + aantekeningen
- Franse film + aantekeningen

Luistervaardigheid

Spreekvaardigheid

Schrijfvaardigheid

Presentatie

Opmerkingen

pta-havo-2021 -2023 5-havo



Duitse taal
exame n pe rio de 2021 -2023

Schoolexamentoetsen 100%

Opmerkingen

Handelingsdelen dienen als voorbereiding op de bijbehorende toets. De handelingsdelen moeten voldoende zijn om aan de

bijbehorende toets deel te mogen nemen.

HAVO

tru!prnido|..:
:lcêt'linoéiri | ,,

T4

I{i,,:,1
lCêtÞ:

r1

f2
T3

schr.

mond.

schr.

schr.

mond.

15%

30o/o

10%

25%

20%

100 min

15 min.

100 min

100 min

15 min. 5h3b

5h3b comp.

5h1 b

5h2a

5h2b

beamer

via internet

wbk NE-DU

T5

Gespreksvaard ig heid : spreken/presenteren

Gespreksvaardigheid: gesprek voeren

Kijk- en luistervaardigheid

Letterkunde

Schrijfvaardigheid

E

c

D

c

a

b

c

d

4h1a

4h3a

4h3a

5h1 a

5h3a

5h3a

schr

schr

schr

schr

schr

schr

f

Letterkunde

Schrijfvaardigheid

HD Schrijfva.; HD Spreekva. (2 HD's!)

Spreekvaardigheid

Spreekvaardigheid

Letterkunde

pla-havo-2021 -2023 s-havo



Engelse taal en literatuur HAVO

examenperio de 2021 -2023

1O0o/o

Opmerkingen

" Door de docent wordt een rooster gemaakt voor deze presentaties en deze zal minstens 1 week vóór de eerste
presentatie op de ELO worden gepubliceerd.

** Als deze map niet is ingeleverd kan T2 niet worden afgenomen.

4h3amond

mond

schr,

5 min

15 min

100 min

c1

c2

E

B

D

10%

20%

20%

25%

25o/o

100 min

100 min

T1

T2

T3

r4

T5

computer +

scherm

computer met
¡nlernetverb.

computer

wbk NE-EN +

EN.NE + NE

wbk NE-EN +

EN-NE t NE

Gespreksvaardigheid: gesprek voeren *

Literatuur

Kijk- en luistervaardigheid

Schrijfvaardigheid

schr

schr

5h1 b

5h2b

5h2b

5h3b

4h3a

4h

5h1 a

PPTlPrezi moet uiterlijk om 17.00 uur op de dag voor dat de presentatie wordt gehouden
via ELO worden ingeleverd.

lnleveren ondeniverp/boektitels ter voorbereid i ng van T2**

lnleveren documentatiemap ter voorbereiding van T2**

c

d

b Boektoets

5h1 a

ptâ-havo-2021 -2023 5-havo



Geschiedenis
examenperio de 2021 -2023

Schoolexamentoetsen

HAVO

ioetSi

1Oo/o

15%

2Ùo/o

25%

30%

100 min

100 min

100 min

100 min

4h3b

5h2b

5h3b

4h1a

5h1 b

B c,

B c,

B c,

A,
D

c
A,
D

A,
D

A, B, C,
D

schr

schr

schr

schr,

schrr4

T1

T3

PO'1

T2

Hoofdstuk 3llm 12
Historische Context: "Het Britse Rijk"
Historische Context: "Duitsland 1918-1991'
Hoofdstuk 3tlm 12
Historische Context: "Het Britse Rijk"
Historische Context: "Duitsland 191B-1991'
Historische Context: "Nederland 1 948-2008'

Historische context: "Het Brlce¡!ß

E¡]qe R¡l¡etH

Hoofdstuk 3 Vm 9

Lokale geschiedenis

Hoofdstuk 3 Vm 10
Historische context:

voim,

pla-havo-2021 -2023 5-havo



Aardrijkskunde HAVO

examen perio de 2021 -2023

Schoolexamentoetsen

Opmerkingen

Bij toetsen is alleen een gewone rekenmachine (geen GRM) toegestaan en een woordenboek Nederlands.

';,¡{ulnrni$!,¡r:r,leçrling9rtlr¿iétai

15%

15o/o

20%

20%

10o/o

20To

4h2b

4h3b

5hr b

5h2b

5h3b

5h2a

atlas

atlas

atlas

atlas

atlas

atlas

wbk Ne

wbk Ne

wbk Ne

wbk Ne

wbk Ne

B

c

A

E

E

D

schr

schr

schr

schr.

schr.

schr.

100 min

100 min

100 min

',l00 min

100 min

20 slu

T5

PO1

T1

r4

T2

T3 Leefomgeving, wonen in Nederland (rivieren)

Leefomgeving, wonen in Nederland (stad)

Praktische opdracht eigen ondezoek in eigen omgeving,
18 november 2022

reld, arm + rijk

rde, systeem aarde

Brazilië

Overleven in Europa 4h2a

pta-havo-2021-2023 5-havo



Economie HAVO

exame n pe rio de 2021 -2023

Schoolexamentoetsen 100vo

ie¡t

a Klassikale experimenten (domein J) 4h, 5h versl

0pmerkingen
Bij toetsen is alleen een gewone rekenmachine (geen GRM) toegestaan

Bij alle schoolexamens mag er gebruik gemaakt worden van een eendelig verklarend Nederlands woordenboek.

is!ns

20%

25%

20%

15o/o

20%

T3

14

T5

T1

f2

schr

schr

schr

schr

schr

100 min

100 min

100 min

100 min

100 min

4h2b

4h3b

5h1 b

5h2b

5h3b

Katern 1: Schaarste en ruil
Katern 2: Markt: vraag en aanbod

Katern 3: Marktvormen en marktfalen
Katern 5: Samenwerken en risico Hl

Katern 4: Ruilen over de tijd
Katern 5: Samenwerken en risico H2

Katern 7: Goede tijden, slechte tijden

Katern 6: Welvaart en groe¡

Keuzegedrag

B, C,

D, F,

E,K

D

G

H

pla-havo-2021 -2023 s-havo



Wiskunde A
exame n pe rio de 2021 -2023

Schoolexamentoetsen

HAVO

100o/o

::::iilfqm!du::
:':,:'t$ahôãli:,,

grm

grm

grm

grm

9rm

ABCE

ABCE

vrslg

schr.

schr.

schr.

:gh.
schr.

15o/o

200/

20o/o

10To

20o/o

15%

100 min

20 slu

100 min

100 min

100 min

100 min

5h2b

5h3b

5h2a

!h2b
4h3b

5h1 b

f1

12

T3

PO1

14

T5

H4,H7 enVl ,V2

H1,H2, H5, H6, H8enV3,V4

H10, H13 en V5 (+ alle stof 4H)

H9 t/m H11, H13 en V5,V6 (+ alle stof 4H)

H9 Vm H14 en V5 Um V7 (+ ¿¡¡s stof 4H)

Statistiek: 19 december

Opmerkingen

pla-havo-202'l -2023 
'-havo



Wiskunde B
examenperio de 2021 -2023

HAVO

lOOo/o

4h2b

5h1 b

4h3b

5h3a

5h2b

5h3b grm

grm

grm

grm

AB

ABCD

ABC

ABCD

ABCD

ABCD

vrslg

schr

schr

schr,

schr

schr

15%

10%

20%

15%

20%

21o/o

100 min

20 slu

100

100

100

100

mtn

min

min

min

HO Vm H14 + V5 Vm V8 + stof 4H

Wiskunde toegepast 17 februari 2Q23

T4 H9 Vm H12 + V5, VO + stof 4H

PO1

T5

H1 Vm H7 + V1 tim V4

0pmerkingen

ptâ-havo-2021 -2023 5-havo



Natuurkunde
examenperio de 2021 -2023

Schoolexamentoetsen

Opmerkingen

Bij toetsen is alleen een gewone rekenmachine (geen GRM) toegestaan

HAVO

100Yo

,scliOcl
.'.
i!

100 min

150 min

150 min

150 min

schr

schr

schr

vrslg

schr.

25%

20%

25%

10%

21o/o

4h3b

5h1 b

5h3b

4h3a

5h2b

binas

binas

binas

binas

Hoofdstuk 1,6,9, 10, 11 en katern 3

Praktisch PTA over naderte bepalen onderuverp

Hoofdstuk 1 , 2, 6 en katern 2

Hoofdstuk 1,2,3, 4, 5 en 8

T1

r2

T3

PO1 Praktische opdracht (H7)

Po2

A, C1,l,
G1, G2

A, C'|,
c2,D

A, G1,
81,B2,
81,82

pta-havo-2021-2023 5-havo



Scheikunde
exame nperio de 2021 -2023

Schoolexamentoetsen

HAVO

100o/o

4h3b

5h2b

5h3b

4h3a

5h'tb binas

binas

binas

binas

82,83,
c1, c2,
D1

10:

11,81,
B2, C1,
c2,c3,
c4, c6,
c7

10 Um

14, 81
Vm 85,
c1,c2,
c5, c7,
c8, D3,
E1 Um

E3, FI,
F3,F4
F5, G1

G2

4,D2,
G2

A,D2

B

schr

schr

schr

prakt.

prakt.

25o/o

25o/o

25o/o

10o/o

150/

100 min

100 min

100 min

150 min

T2

T3

PO1

P02

T1 Eindrepetitie over H1 , 2,3, 4, 5

Theoretische toets over H1, 3, 4, 6, 8, I

Theoretische toets over H2, 4,5, par 7.1 , 10, 11, 12, 13

Praktische keuze opdracht

Practicum toets

PO2 betaat uit twee delen;
-deel I wordt uitgevoerd een een les voor PTA week 1. De uitwerking van deel 1 moet op uiterlijk op een door de docent aangegeven

datum worden ingeleverd
-deel 2 wordt in PTA week 1 afgenomjen.
Beide delen tellen mee in het voor PO1

pla-hav 0-2021 -2023 s-h.avo



Biologie
examenperiod e 2021 -2023

Schoolexâmentoetsen

HAVO

l,::::ttrutpqttiOO;
l.,:,:,ieertinUe'ri

tiþIm:
,9!40:

1íVo

1jYo

1íVo

5hl b

4h2b

4h3a

4h3b

5h2b

15o/o

20Yo

T1

PO1

T2

T3

P02

100 min

15 slu

100 min

100 min

150 min

100 min binas

binas

binas

binas

binas

schr

schr

schr

prakt.

schr

schr

prakt./
schr.

20o/o

5To 180 min

r4

PO3

A,81,82,84,
C1, C2, D1 VM
3.EJ1
A, 88, C3, D4,

81,83,86,88,
c1, c3, D1, D2,
D4,FZl3
81,82,C1,
Ef u\lf
A,B2tlm4,D1

83 Vm I, C3,
D4, F2, F3
88, C3, D2, D4,
F3

F2, F3

5h1a

5h3b

Hg + H10 + herhaling H2+H7+H8

H12 + H14 + herhaling H5 + H6

Hoofdstuk 1 ,2,3, 4

Onderzoek doen

Hoofdstuk 5, 6, 7 en I

H11 + H13 + herhaling H3

Dierentuin

iì¿pffit: : : : : | : : : i i : : : : : : : : : : : : : : : : :,,, :, | | ll.lfiömdfit,
::::::::.:.:.:....:.:.:.: : : : :,1,:r::::::::::::i

Opmerkingen

Bij toetsen is alleen een gewone rekenmachine (geen GRM) toegestaan

pta-havo-2021 "2023 5-havo



lnformatica
examenperio de 2021 -2023

Schoolexamentoetsen

HAVO

100o/o

T1

T2

T3

PO1

Po2

PO3

20 slu

20 slu

20 slu

25 slu

50 min

50 min

50 min

PO4

15%

15%

20%

20%

10%

10o/o

10o/o

4h2b

4h3b

5h3b

4h2a

4h3a

5h2a

5h3a

computer

computer

computer

computer

geen rmE, C, A,
B,N,F
C,A,Q

A,B,C
E, C, A,

N,F

,A,D,
H

A, B, C,
D,Q

A, C, E,

F,L

c

schr

schr

schr

dig

dig

dig

dig

Com puterarchitectuur, Grondslagen, Security

PO Website met database

PO Python

PO Netwerken

Rechten & Maatschappij

Algorithmiek

PO security

4h pres. 2Presentatie HTMLS/CSS3/Javascript

Opmerkingen

pla-havo-2021 -2023 s-havo



HAVO
Bedrijfseconomie,
ondernemerschap en financiële
zeffredzaamheid

exame n pe rio de 2021 -2023

lOOo/o

0pmerkingen

Bij toetsen is alleen een gewone rekenmachine (geen GRM) toegestaan'

Bij alle schoolexamens mag er gebruik gemaakt worden van een eendelig verklarend Nederlands woordenboek.

4h2b

4h3b

5h1 b

5h2b

5h3b

4h3a

schr

schr

schr

schr

schr

schr

20%

15%

20%

15o/o

20%

1Oo/o

100 min

100 min

100 min

100 min

100 min

20 SLU

A
81, 82
83, 84

A
c1, c2
F1, F2
81, E2

A
81,82
D1,D2

H

F2
A
F1.
A
G

T4

T5

PO1

T1

T2

T3

Domein A: Basisvaardigheden (H1 Vm H3),

Domein B: Van persoon naar rechtspersoon (H5 Um H10)

Domein A: Basisvaardigheden (H1 Vm H3)

Domein B: Van persoon naar rechtspersoon (H11 Vm

H13)
Domein D: lnvesteren en financieren (H17 Vm H20)

Domein A: Basisvaardigheden (H1 Vm H3)

Domein C: Organisatie en personeelsbeleid (H16)

Domein F: Financieel beleid (H25 Vm H27)
Domein E: Marketing (H21 tlm H24)
Domein A: Basisvaardigheden (H1 Vm H3)

Domein F: Financieel beleid (H28 lm H30)

Domein A: Basisvaardigheden (H1 Vm H3)

Domein G: Verslaggeving (H3'1 Vm H35)

Domein H: keuzeonderwerp

pta-havo-2021-2023 5-havo



Beeldende vorming
exame npe rÍo de 2021 -2023

Schoolexamentoetsen

HAVO

100o/o

20 lssn

100 min

!{ min

100 min

20 tssn

25 lssn

10 lssn

5h1 b

5h2b

5h3b

4h2a

5h4

4h3a

5h2a

computer

computer

computer

A+B

A+B+C

A+B

A+B

A+B+C

4+q+c
A+B+C

schr,

schr,

schr

10o/o

15%

25o/o

10o/o

10o/o

1t"/"
1SYo

PO1

P02

T1

T2

T3

PO3

PO4

Klassieken Vm Burgerlijke cultuur

FOTOGRAFIE

Moderne cultuur

Massacultuur

MODEL 3D + FOTO

EIGEN THEMA

MODEL 2D

a

b

c

1 lesdag

1 lesdag

1 lesdag

5h4

4h1a

5h4

5h3a

excursre

excursre

verslag

pres.

Kunst en cultuur tijdens workshopdag

Kunst en cultuur beschouwen op locatie

Eindexamenexpositie

Portfolio

Opmerkingen

De leerling stelt gedurende dit jaar een portfolio samen.

pta-havo-2021-2023 5-havo



Bewegen, Sport & Maatschappij HAVO

exame n pe rio de 2021 -2023

Schoolexamentoetsen

Opmerkingen

" PO6: Reflectie maximaal 1 week na activiteit inleveren.
T3: het praktijkdeel wordt afgenomen in PTA week 3

100yo

toéts,

7,5%

12,5%

7,5%

7,5%

7,5%

12,5%

17,5%

chr./prakl

schr

schr

prakt.

prakt.

prakt.

prakt.

prakt.

100 min

50 min

50 min

pm

pm

pm

pm

p!n

pm

4h2b

4h3b

5h3b

4h2a

4h2a

4hlsh

4hlsh

5h

5h

rekenmachine

rekenmachine

E

B

c

D

D

B

B

prakt.

10%

17,5%

T1

f2
T3

PO3

PO6

PO1

P02

PO4

PO5

Atletiek: Lopen, Springen, Werpen

Spel: SoftbalA/olleybal/Korfbal

Werkstuk bewegen en maatschappij

Bewegen op muziek / Turnen Acro

Bewegen en gezondheid

Turnen: Turnen Springen

Lesgeven

Sport en voeding

EHBSO

4hlsh

5h

4hlsh

5h

20

10

20

Keuzeactiviteit, Tennis & Outdoor

bezoek topwedstrijd

Ervaringsopdracht

pta-havo-2021-2023 5-havo



Maatschappijleer HAVO

exame n pe rio de 2021 -2023

Schoolexamentoetsen lOOo/o

1Oo/o

20o/o

T3

T1

POr

T2

Po.2

PO3

T4

5%

15o/o

20%

15%

15%

50 min

50 min

50 min

50 minParlementaire democratie + actual¡teit

Pluriforme samenleving + actualiteit

Parlementaire democratie

Verzorgingsstaat + actualitãit

Pluriforme samenleving

Presentatie*

B

A

c
E

E

D

AenC

4h2b

4h3b

4h

4h1a

4h

4h3a

4h2a

mediatheek

mediatheek

mediatheek

woordenboek

woordenboek

woordenboek

woordenboek

Opmerkingen
* over een maatschappelijk onderwerp

pta-hav 0-2021 -2023 5 -hav o



Culturele en kunstzinnige vorming HAVO

exame n perio de 2021 -2023

Schoolexamentoetsen

Opmerkingen
. Bij PO2 ligt de nadruk op eindterm/domein C.

10Ùo/o

ñi::::l :.:::::: :.:::::.:::
':1: r. : l:teêisiÒfóËñööhiiiüíhd: : : : : 

: 
: :: :: : : | : | : | : | :

tclÉtÇi{i,i:,:,1:l:::::::::i:i:::::i:::::Í:::::.i: ::::::::::: :

40 lssn

20 lssn

A+B+C+

A+B+C+
D*

D
60%

40%

4h3a

5h2a

PO1 CKV

Po2 Film

pta-havo-2021 -2023 5-havo



Rekenen
exame n pe rio de 2021 -2023

Schoolexamentoetsen

HAVO

10oo/o

::li::i
tóêtã

11

T2 Meten,

Getallen en

meetkunde en verbanden

schr

schr

100

100

4h2b

4h3b

comp.

comp.

b

c

d

merkingen

pta-havo-2021-2023 5-havo



Lichamelijke opvoeding HAVO

examenperio de 2021 -2023

Schoolexamentoetsen

s¡rg;

4ha

4hb

c 4h

4hd

4he

5h

praktijk

praktijk

praktijk

praktijk

p9l<tlit<

praktijk

Atletiek/Fitheid

BOM/Zelfverdediging/Turnen

Sportoriëntatie keuze

SoftbalA/oetbal

Volleybal/Badminton

Basketbal/Floorball

opmerkingen

Als iemand geblesseerd is, maakt hij/zij een vervangende opdracht.

pla-hâvo-202'l -2023 5-havo



Vecon Business School

examenperiode 2021 - 2023

schoolexamentoetsen

HAVO

:::::w9:
,,,,.iiiiâ!errÊ

1

2

3

4

5

6

7

schriftelijk

schriftelijk

digitaal

verslag

20

20

20

20

80

80

20

Deelname aan het programma Jong Ondernemen in 4-havo

toets boekhouden oktober over deel 1: de boekhoudcylus. 50 minuten. Weging

toets boekhouden december over deel 2: diverse boekingen. 50 minuten.

Proefexamen boekhouden over deel 1 Vm deel 3. 100 minuten. Weging 25%.

Examen Basiskennis Boekhouden bü de Associatie.. Weging 25%

Profielwerkstuk in het kader van de Vecon Business School

Modules Excel en presenlatievaardigheden

5h3a

5h3a

25o/o.

VBS-cert¡fìcaat te behalen. Een niet-officieel herexamen is ook mogelijk om het cijfergem¡ddelde van onderdelen 3 Vm 6 te verhogen tot een 5,5.

Voorwaarden voor het behalen van het diploma Basiskennis Boekhouden bij de Associatie:
- Voor slagen/zakken gelden de algemene voorwaarden van de Associatie.
- Aanwezighe¡d bü het examen op het vooraf gecommuniceerde momênt is verplicht. Examengeld wordt bij atuezigheid in principe niet terugbetaald, conform

voorwaarden van de Associatie, De mogelijke extra kosten van een inhaalexamen zijn voor eigen rekening.

Voorwaarden voor het behalen van het Vecon Bus¡ness School-certificaat:
- Alle handelingsdelen, 1 lm 7, zijn uitgevoerd.
- Het eindcijfer voor het profielwerkstuk ¡s ten m¡nste een 5,5.
- Het gemiddelde van de handelingsdelen 3 t/m 6 ¡s ten minste een 5,5.
- Er is examen gedaan in het vak economie eniof bedrijfseconomie.

examen, êen niet-officieel (her)examen op school mogelijk om het'Leerling heeft recht op één offìcieel examen uit de betaalde bijdrage.

pta-havo-2021 -2023 5-havo



EXAMENREGLEMENT HAVO/VWO KALSBEEK COLLEGE

Vastgesteld door het bevoegd gezag en goedgekeurd door de Medezeggenschapsraad
dd 24 september 2020.

I INDELING VAN HET EXAMEN EN ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 Inleidino

1. Het Eindexamenbesluit VO (EBvo) vastgesteld d.d. 10 juli 1989 (Stb 1989 327)en
laatstelijk gewijzigd d.d.) 15 maart 2018 ( Stb 21 8,74) bepaalt in artikel 31 dat het
bevoegd gezag van een school een examenreglement vaststelt, waarin regels met
betrekking tot de organisatie van het eindexamen zijn opgenomen (art. 1en 2 EBvo)

Het Eindexamenbesluit is naast het hier volgende Reglement de basis voor alles wat
betrekking heeft op het eindexamen van de instelling. Verwijzingen naar het
Eindexamenbesluit zijn tussen haakjes vermeld,

Artikel 2 Beoriosbepalinqen

1. Onttrekken: het zonder geldige redenen niet aanwezig zijn bij in het PTA

opgenomen onderdelen van het (school)examen en het niet op
het door de school aangegeven moment inleveren van
praktische opdrachten, handelingsdelen en het profielwerkstuk.
het geven van een onjuiste voorstelling van zaken, in eigen of
andermans belang; hieronder wordt in ieder geval verstaan: het
gebruik maken van niet-toegestane hulpmiddelen en het
afkijken tijdens toetsen alsmede het plegen van plagiaat.
het College van Bestuur van het Kalsbeek College'
locatiedirecteu r.
het schoolexamen (S.E.) en het centraal examen (C'E')'
degene die belast is met het afnemen van het eindexamen,
alle onderdelen van het schoolexamen, zoals deze vanaf het
vierde leer jaar worden afgelegd,
de wettelijke regelingen die met name voor de kandidaten en
ouders van belang zijn, alsmede de toepassing van de
wettelijke regelingen.
een ieder die door het bevoegd gezag tot het eindexamen wordt
toegelaten.
(Programma van Toetsing en Afsluiting) hierin is opgenomen
een omschrijving van de inhoud van de toetsen, van de wijze,
waarop getoetst wordt, alsmede van de beoordeling en weging
van het resultaat .

2. Bedrog

B. Examenreglement

11. Schoolexamentoetsen: alle door de kandidaat af te leggen onderdelen van het
schoolexamen. (zie ook art. 11'2)

12. Verhindering: afwezigheid met opgaaf van redenen.
13. Eindexamenbesluit: Eindexamenbesluit VO d.d 10 juli 1989 inclusief alle wijzigingen

daarna (EBvo)
14. Toegestane hulpmiddelen: hulpmiddelen uit de lijst gepubliceerd door het College voor

Toetsen en Examens (CvTE) voor dat geldende examenjaar
danwel aangegeven in het PTA'

3. Bevoegd gezag
4. Directeur:
5. Eindexamen:
6. Examinator:
7. Examendossier

9. Kandidaat

10. P.T.A.



Artikel 3 Afnemen eindexamen

1, De directeur en de examinatoren nemen onder verantwoordelijkheid van het bevoegd
gezag het eindexamen af (art. 3 EBvo).

2. De directeur stelt een examencommissie in die bestaat uit tenminste een voorz¡tter, een
plaatsvervangend voorzitter en een secretaris.

3. De directeur mandateert zijn bevoegdheden met betrekking tot het examen aan de
voorzitter van de examencommissie of -bij diens afwezigheid - aan de plaatsvervangend
voorzitter.

Artikel 4 Indelinq eindexamen lart. 4 EBvol

1. Het eindexamen kan voor ieder vak bestaan uit een schoolexamen, uit een centraal
examen dan wel uit beide.

2. Het schoolexamen vwo, havo en vmbo kan mede een maatschappelijke stage omvatten.
3. Het schoolexamen vwo, havo omvat mede een profielwerkstuk. Het profielwerkstuk is

een werkstuk, een presentatie daaronder begrepen, waarin op geïntegreerde wijze
kennis, inzicht en vaardigheden aan de orde komen die van betekenis zijn in het
desbetreffende profiel.

4. Het profielwerkstuk in het vwo en havo heeft betrekking op één of meer vakken van het
eindexamen. Ten minste één van deze vakken heeft een omvang van 400 uur of meer
voor vwo en 320 uur of meer voor havo.

Artikel 5 Onreqelmatiqheden

1

2

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 directeur maatregelen nemen.
Het is verboden tijdens toetsen niet-toegestane hulpmiddelen zoals: mobiele telefoon,
mp3-speler, i-pod of organiser bij zich te hebben. Dit wordt aangemerkt als
onregelmatigheid (deze middelen kunnen immers als'spiekbrief'worden gebruikt)
waarop de directeur maatregelen kan nemen,

Indien een examinator (of toezichthouder) waarneemt dat een kandidaat zich
schuldig maakt aan bedrog/onregelmatigheid stelt hij de betreffende kandidaat hier
onmiddellijk van in kennis.
De kandidaat wordt - als het enigszins mogelijk is - in staat gesteld het werk af te
maken. Dit om beroepsprocedures niet in de weg te staan, In geval van een
schriftelijk examen krijgt de kandidaat een nieuw antwoordblad' Op het
oorspronkelijke blad wordt een melding van bedrog aangetekend. Om te voorkomen
dat de kandidaat iets kan uitwissen wordt dit blad vervolgens ingenomen.
De examinator (of toezichthouder) maakt van het geconstateerde melding op het
proces verbaal,
Na afloop van het betreffende examenonderdeel wordt de directeur van het voorval
mondeling en schriftelijk in kennis gesteld. De directeur stelt een onderzoek in,
waarbij de verschillende betrokkenen worden gehoord'
Nadat het onderzoek is afgesloten, neemt de directeur een beslissing'

De maatregelen bedoeld in het eerste en tweede lid die al dan niet in combinatie met
elkaar genomen kunnen worden zijn:
a. het toekennen van het cijfer l voor een toets van het schoolexamen of het centraal

examen,
b. het ontzeggen van de deelname of de verdere deelname aan een of meer toetsen

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,
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
volgende tijdvak van het centraal examen.

3.1

3.2

3.3

3.4
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Indien de onregelmatigheid pas na afloop van het schoolexamen of het centraal examen

wordt ontdekt, kan de directeur eveneens de in artikel 5.4 genoemde maatregelen
nemen.
Alvorens een beslissing ingevolge artikel 5.4 of 5.5 wordt genomen, hoort de directeur
de kandidaat. De d¡reCteui deelt zijn beslissing mede aan de kandidaat, zo mogelijk
mondeling en in ieder geval schriftelijk. In de schriftelijke mededeling wordt tevens
gewezen op het bepaalde in artikel 8.1 '

Het besluit waarbij een in het vierde lid bedoelde maatregel wordt genomen, wordt
tegelijkertijd in afschrift toegezonden aan de inspectie en, indien de kandidaat
minderjarig is, aan de wettelijke vertegenwoordigers van de kandidaat'

Artikel 6 Absentie tiidens (een oncterdeel vanl het Schoolexamen.

1. In het geval dat een kandidaat door een voorzienbare reden, zoals gepland

ziekenhuisbezoek, niet in staat is aan een deel van het schoolexamen deel te nemen

dient door de kandidaat, en als deze minderjarig is door de ouders, zodra deze reden

bekend is, doch uiterlijk 48 uur voor het tijdstip van afname, contact opgenomen te
worden met de examencommissie'

2. Als een kandidaat wegens onvoorziene redenen zoals ziekte niet in staat is om aan een

onderdeel van het schoolexamen deel te nemen, moet dit door de kandidaat, en als

deze minderjarig is door de ouders / verzorgers, op de dag waarop het onderdeel wordt
afgenomen uiteiti¡t om B.30 uur (telefonisch) aan de school worden gemeld en dient
deze melding binnen 24 uur schriftelijk te worden bevestigd. Indien deze melding en/of
bevestiging achterwege blijft, kan de directeur na onderzoek, zoals beschreven
in artikel 5.3 de in artikel 5'4 genoemde maatregelen nemen'

3. Indien een onderdeel van het schoolexamen niet is afgelegd op grond van reglementaire
verhindering, wordt de kandidaat in de gelegenheid gesteld dit onderdeel alsnog af te
leggen. Ditãient zo spoedig mogelijk afgesproken te worden onder supervisie van het

examensecretariaat, Voor de dan afgesproken toets gelden dezelfde regels als voor de

oorspron kel ijke toets.

Artikel 7 Tiidsafbakenino schoolexamen

1. De kandidaat die na aanvang van een schriftelijk onderdeel van het schoolexamen
verschijnt, levert zijn/haar werk in op het tijdstip dat voor de andere kandidaten geldt,

tenzij door de directeur anders wordt besloten.
2. Indien een kandidaat niet of te laat verschijnt bij een mondeling, kijk- en luistertoets
of practicum wordt dit beschouwd als een onregelmatigheid zoals beschreven in

artikel 5.1 ,

Artikel I Commissie van beroep

1, De kandidaat kan tegen een besluit van de directeur voortvloeiend uit zaken die

beschreven staan in het examenreglement in beroep gaan bij de door het bevoegd
gezag van de school ingestelde Commissie van Beroep. Van de Commissie maken de

directeur, de examensecretaris en de betrokken examinator geen deel uit .

2. Het beroep moet binnen vijf werkdagen nadat het besluit aan de kandidaat schriftelijk is

meegedeeld, schriftelijk bij de Commissie van Beroep worden ingediend. De Commissie

stelt een onderzoek in en beslist binnen twee weken over dit beroep. De Commissie kan

op gegronde redenen deze termijn met maximaal twee weken verlengen' De Commissie

stelt O¡j haar beslissing zo nodig vast op welke wijze de kandidaat alsnog in de

getegeñheid gesteld zãl worden het onderdeel van het schoolexamen of centraal

examen geheel of gedeeltelijk af te leggen. De Commissie deelt haar beslissing
schriftelijk mee aañ de kandidaat, Deze mededeling wordt tegelijkertijd in afschrift
verstuurd aan de inspectie, de directeur en, bij minderjarigheid van de kandidaat, aan

de ouders.
3. Tegen de uitspraak van de Commissie van Beroep kan geen hoger beroep worden

aangetekend,
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4 In de Commissie hebben zitting een lid van de Raad van Toezicht, een docent (niet-

examinator) en een ouder, zijnde niet een ouder van de kandidaat' Adres: Commissie

van Beroep Kalsbeek College, Postbus L45,3440 AC Woerden'

II INHOUD VAN HET EINDEXAMEN

Artikel 9 Eindexamenvakken

Op de betrokken scholen kan eindexamen worden afgelegd in de vakken zoals vermeld in

het Eindexamenbesluit vwo/havo/mavo/vbo, voor zover deze in de onderscheiden

afdelingen van de school worden aangeboden en staan vermeld in de gids van het

betreffende jaar van de betrokken school/locatie (zie ook art. 7 en B EBvo).

De inhoud van het eindexamen voor de onderscheiden onderwijssoorten wordt nader

geregeld in de volgende artikelen van het Eindexamenbesluit:
-Artikel ll,eindexamen v,w,o. (atheneum)
-Artikel l2,eindexamen v'w.o' (gymnasium)
-Artikel l3,eindexamen h'a.v,o'

III SCHOOLEXAMEN

Artikel 1O Prooramma van toetsino en afsluitino lArt 31 EBvo)

1. Het bevoeg d gezag van een school voor voortgezet onderwijs, respectievelijk de

examencomniss¡Jvavo, stelt een examenreglement vast. Het examenreglement bevat in

elk geval informatie over de maatregelen, bedoeld in artikel 5, en de toepassing daarvan,

alsmede regels met betrekking tot de organisatie van het eindexamen en de gang van

zaken tijdeñs het eindexamen, de herkansingsmogelijkheden van het.schoolexamen/ en wat

scholen voor voortgezet onderwijs betreft, de samenstelling en het adres van de in artikel 5

bedoelde commissiã van beroep, Ten aanzien van de herkansing wordt in elk geval bepaald,

in welke gevallen een herkansing mogelijk is. Ook kan worden bepaald dat tot die gevallen

kunnen behoren gevallen dat dJkandidaat door ziekte of ten gevolge van een bijzondere

van zijn wil onafhãnkelijke omstandigheid, niet in staat is geweest, aan de desbetreffende

toets deel te nemen
Het bevoeg d gezag uun 

""n 
school voor voortgezet onderwijs, respectievelijk de

examencommissie vavo, stelt jaarlijks voor 1 oktober een programma van toetsing en

afsluiting vast, dat in elk gevai betrekking heeft op het desbetreffende schooljaar. Het

programma vermeldt in elk geval:
;, welke onderdelen van hãt examenprogramma in het schoolexamen worden getoetst,

b. de inhoud van de onderdelen van het schoolexamen,
c. de wijze waarop en de tijdvakken waarbinnen de toetsen van het schoolexamen

plaatsvinden, de herkansing daaronder mede begrepen,
d. de wijze van herkansing van het schoolexamen, alsmede
e. de regels voor de wijze waarop het cijfer voor het schoolexamen voor een kandidaat tot

stand komt.
Het examenreglement en het programma van toetsing en afsluiting worden door de

directeur voor 1 oktober toegezonden aan de inspectie en verstrekt aan de kandidaten'
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Artikel 11 Schoolexamen (Art 32 EBvoì

1. Het bevoegd gezag bepaalt het tijdstip waarop het schoolexamen aanvangt,
2. Het schoolexamen wordt afgesloten voor de aanvang van het eerste tijdvak, bedoeld in

artikel 37.
3. Het bevoeg d gezag kan in afwijking van het tweede lid een kandidaat die ten gevolge van

ziekte of een andere van zijn wil onafhankelijke omstandigheid het schoolexamen in één of
meer vakken niet heeft kunnen afsluiten voor de aanvang van het eerste tijdvak, in de
gelegenheid stellen het schoolexamen in dat vak of in die vakken af te sluiten vóór het
centraal examen in dat vak of in die vakken, doch na de aanvang van het eerste tijdvak.

4. Indien het bevoegd gezag gebruikmaakt van de afwijkingsbevoegdheid in het derde lid,
zendt het de resultaten die zijn behaald met het schoolexamen en het profielwerkstuk zo

spoedig mogelijk aan de inspectie, tenzij het bevoegd gezag op grond van artikel 103b,
tweede lid, van de wet examengegevens samen met het persoonsgebonden nummer
verstrekt aan Onze Minister.

5, Het schoolexamen kan de volgende onderdelen bevatten:
a. mondelinge toetsen
b. schriftelijke toetsen met gesloten en/of open vragen of beeldende toetsen
c, praktische opdrachten
d. handelingsopdrachten
e, profielwerkstuk

Artikel 12. Mededeling beoordelino schoolexamen (Artikel 33 EBvoì

Voor de aanvang van het centraal examen maakt de directeur aan de kandidaat
bekend, voor zover van toepassing:
a. welk cijfer of welke cijfers hij heeft behaald voor het schoolexamen,
b, de beoordeling van de vakken waarvoor geen cijfer wordt vastgesteld, en

c. de beoordeling van het profielwerkstuk.

Artikel 13. Beoordelins schoolexamen (Artikel 35 EBvo)

1, Het cijfer van het schoolexamen wordt uitgedrukt in een cijfer uit een schaal van cijfers
lopende van 1 tot en met 10.

2. Indien in een vak tevens centraal examen wordt afgelegd, worden de in het eerste lid
genoemde cijfers gebruikt met de daartussen liggende cijfers met l decimaal.

3. In afwijking van het eerste lid, wordt het vak lichamelijke opvoeding uit het
gemeenschappelijk deel van elk profiel, beoordeeld met <voldoende> of <<goed>>. Deze

beoordeling gaat uit van de mogelijkheden van de leerling en geschiedt op de grondslag
van het genoegzaam afsluiten van de desbetreffende vakken, zoals blijkend uit het
examendossier.

4. Het SE-resultaat van vakken die beoordeeld worden met een cijfer wordt bepaald door
af te ronden op 1 decimaal. Hierdoor wordt bijvoorbeeld een 5,45 afgerond naar een
5,5. Dit cijfer met één decimaal wordt vermeld op de cijferlijst in de kolom
'schoolexamen'.

5, Voor vakken waarin geen centraal examen wordt afgenomen wordt het eindcijfer
vervolgens bepaald door het SE-resultaat af te ronden op een geheel getal. Een 5,5
wordt dan afgerond naar een 6.

6, Voor een aantal kleine vakken waarvoor alleen een schoolexamen is gehouden geldt dat
de cijfers gecombineerd worden tot één eindcijfer, De vakken die worden gecombineerd
worden zijn: maatschappijleer, culturele en kunstzinnige vorming en het
profielwerkstuk. Hierbij geldt:

- de cijfers voor de afzonderlijke vakken worden eerst afgerond op een
geheel cijfer zoals beschreven in lid 4 van dit artikel.

- het cijfer voor ieder afzonderlijk vak dient 4 of hoger te zijn.
- het combinatiecijfer is dan het rekenkundig gemiddelde en wordt ook

afgerond op een geheel cijfer. Dit telt dan mee als één eindcijfer.
7. De kandidaat heeft recht op bespreking van het gemaakte en gecorrigeerde werk,
8. Een kandidaat die niet instemt met het toegekende cijfer, kan zich binnen één week

nadat het werk besproken is, (schriftelijk) wenden tot de voorzitter van de
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examencommissie, die na examinator en kandidaat gehoord te hebben, een beslissing
neemt,

9, Schriftelijke rapportering aan de kandidaten en hun ouders betreffende de
beoordelingen van het schoolexamen geschiedt periodiek op door de directie voor te
stellen momenten

10. De kandidaat controleert de behaalde cijfers voor het schoolexamen nadat de
schoolexamenperiode is afgesloten en tekent voor akkoord'

Artikel 14 Herexamen schoolexamen

1, De kandidaat kan op vastgestelde momenten herkansen'
o Voor de havo-kandidaten geldt het volgende:

r van de toetsen die afgelegd zijn in 4-havo mag er één herkanst worden aan

het begin van het vijfde leerjaar.
. In het vijfde leerjaar mag er van elke van de 3 PTA-rondes uit het vijfde

leerjaar één toets uit desbetreffende ronde herkanst worden
o Voor vwo-kandidaten geldt het volgende:

. Van de toetsen die afgelegd zijn in 4-vwo mag er één herkanst worden aan

het begin van het vijfde leerjaar,
. Van de toetsen die afgelegd zijn in 5-vwo mag er één herkanst worden aan

het begin van het zesde leerjaar.
. In het zesde leerjaar mag er van elke van de 3 PTA-rondes uit het zesde

leerjaar één toets uit desbetreffende ronde herkanst worden.
2. Het hoogste van de cijfers behaald bij het herexamen in een vak en de oorspronkelijke

toets geldt.
3. De volgende onderdelen van het schoolexamen zijn uitgesloten van herkansing:

a) praktische opdrachten
b) kijk- en luistertoetsen
c) mondelinge toetsen

4. In het geval dat een kandidaat door het niet (op tijd) verschijnen bij een kijk- en

luistertoets, mondeling of practicum (een praktische opdracht die op een vastgesteld
tijdstip moet worden uitgevoerd) door de examencommissie het cijfer 1 voor
betreffende toets heeft toegekend gekregen krijgt de kandidaat de gelegenheid om
deze toets alsnog af te leggen, De kandidaat verliest dan wel het recht om een andere
toets uit die PTA-ronde te herkansen. Het inhaalmoment wordt bepaald door de

examencommissie (dus zo snel mogelijk)'
5. Indien aan een toets het cijfer 1 is toegekend op grond van bedrog wordt deze toets

uitgesloten van herkansing,
6. Toetsen die niet worden afgelegd op het eerst vastgestelde tijdstip, worden uitgesloten

van herkansing. In het geval er in een toetsperiode 3 of meer toetsen zijn gemist, kan

de examencommissie besluiten hiervan af te wijken.
7. Afwezigheid op de dag van een herkansing (van een schoolexamen) om welke reden

dan ook, betekent dat de kandidaat afziet van de mogelijkheid tot herkansen
(herkansing van een schoolexamen kan dus niet worden ingehaald), Bij hoge
uitzondering kan de examencommissie besluiten hiervan af te wijken,

Artikel 15. Examendossier lArtikel 35c)

1. Het schoolexamen bestaat uit een examendossier, Het examendossier is het geheel

van de onderdelen van het schoolexamen zoals gedocumenteerd in een door het
bevoegd gezag gekozen vorm. Het examendossier voor het vmbo omvat tevens de

resultaten die de leerling heeft behaald voor de vakken, bedoeld in artikel 269, eerste
lid, van het Inrichtingsbesluit W.V.O. of artikel 26i, tweede lid, van dat besluit, voor
zover in die vakken geen eindexamen is afgelegd.

Artikell6 BewarenSchoolexamenwerk

Ieder werk(stuk) dat in het kader van het schoolexamen is beoordeeld en daarvan
onderdeel uitmaakt, wordt na de ondertekening van het diploma tot 6 maanden van dat
kalenderjaar bewaard door de directeur, ter inzage voor belanghebbenden.



Artikel 17 Overioe beoalinoen

1. Als een leerling niet wordt bevorderd of zakt voor het eindexamen heeft hij/zij vrijstelling
voor de vakken die alleen een schoolexamen hebben en door de kandidaat met een
voldoende eindcijfer zijn afgesloten,
Ook voor de vakken die minimaal voldoende afgerond moeten worden krijgen de
doublerende en gezakte leerlingen vrijstelling, met uitzondering van godsdienst en
lichamelijke opvoeding. Alle overige resultaten van dat schooljaar komen te vervallen.

2. Voor de kandidaat die tot het voorlaatste of laatste leerjaar wordt toegelaten, nadat in dat
jaar reeds toetsen zijn gehouden, stelt de directeur een regeling vast, in overleg met de
betrokken docent(en) en de kandidaat,

3. Een kandidaat met objectief waarneembare handicap kan bij schriftelijke toetsen extra tijd
krijgen. Om hiervoor in aanmerking te komen dient er een deskundigenverklaring opgesteld
door een ter zake deskundige psycholoog, orthopedagoog of andere specialist op school
aanwezig te zijn. Bij toetsen van 50 minuten krijgt de desbetreffende kandidaat 15 minuten
extra. Bij toetsen van 100 of 150 minuten krijgt de betreffende kandidaat 30 minuten extra'
Bij kandidaten die een andere aanpassing nodig hebben wordt gehandeld zoals beschreven
staat in artikel 55 van het Examenbesluit.

4. Indien de kandidaat door (langdurige) ziekte of andere externe factoren niet in staat is een
opdracht op de daarvoor gestelde uiterste inleverdatum in te leveren dient de kandidaat
direct contact op te nemen met de examencommissie. De examencommissie stelt in overleg
met de kandidaat en de examinator een andere uiterste inleverdatum vast.

V CENTRAAL EXAMEN

Artikel 18 Centraal examen

Het Centraal examen wordt afgenomen conform het op dat moment geldende hoofdstuk IV
van het EBvo.

V UITSLAG, HEREXAMEN EN DIPLOMERING

Artikel 19

Wat betreft uitslag, herexamen en diplomering wordt gehandeld conform het op dat
moment geldende hoofdstuk V van het EBvo.

VI OVERIGE BEPALINGEN

Artikel 2O

De overige bepalingen gelden conform het op dat moment geldende hoofdstuk VI van het
EBvo.



VII SLOTBEPALINGEN

Artikel 21 Inzage examenwerk

1. Het onder lid 59.1 EBvo bedoelde inzage, kan alleen geschieden, nadat het cijfer is

vastgesteld door 1e (en 2e ) corrector en dat het dus onherroepelijk is, zodat een

kandidaat, die het werk wil inzien, op voorhand weet dat hij op geen enkele manier het

cijfer ter discussie kan stellen'
2. Met inzage wordt letterlijk bedoeld: "kijken naar", de docent is niet verplicht ook maar

iets te doen of uit te leggen'
3. Het werk mag alleen ter inzage worden aangeboden, door een docent in bijzijn van een

lid van de examencommissie.
4. Belanghebbende zijn desbetreffende leerling en zijnlhaar wettelijke vertegenwoordiger'

Artikel 22 Geheimhoudino

Een ieder die betrokken is bij de uitvoering van dit Examenreglement en daarbij de

beschikking krijgt over gegevens waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of
redelijkerwijs móet vermoeden en voor wie niet, reeds uit hoofde van ambt, beroep of

wetteii¡k voorschrift ter zake van die gegevens een geheimhoudingsplicht geldt, is verplicht
tot geheimhouding daarvan, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hem tot
bekèndmaking veiplicht of uit zijn taak bij de uitvoering van dit besluit de noodzaak tot
bekendmaki ng voortvloeit.

Artikel 23 Slotbepalinoen

1. In gevallen waarin dit examenreglement en het Programma van toetsing en afsluiting
van de school niet voorziet, beslist de directeur.

2. Waar in dit reglement gelezen wordt: de ouders, kan ook gelezen worden: de ouder, de

verzorger(s) of voogd(en).
3. De directeui behouãt zich het recht voor de ouders van meerderjarigen over alle

examenzaken inlichtingen te verschaffen, tenzij de meerderjarige schriftelijk kenbaar

maakt dat hii/zii dit niet wenst'
4. In gevallen die niet geregeld zijn in dit examenreglement of bij tegenspraak met het

examenbesluit geldihetèxamenbesluit en de wet- en regelgeving op dit gebied'



5-havo

Bijlage bij het examenreglement havo/vwo Kalsbeek Gollege

ln het examenreglement wordt met name wat betreft de regelingen rond het centrale examen
verwezen naar de wet voortgezet onderwijs, omdat dit voor alle scholen in Nederland hetzelfde is.

Rond het schoolexamen zijn er wel verschillen en worden er door de scholen eigen keuzes gemaakt,
naast zaken die hier natuurlijk ook landelijk vastgelegd zijn.
Hieronder noemen we enkele zaken uit de wet voortgezet onderwijs die volgens ons nu al voor jullie
van belang zijn. Dat wat hier staat is uiteraard gebaseerd op de officiële teksten zoals gepubliceerd op
het moment dat dit PTA overzicht is gemaakt, maar er kunnen geen rechten aan worden ontleend

Schoolexamen en centraal schriftelijk eindexamen

Het examen havo bestaat voor alle vakken uit een schoolexamen (SE). Voor de meeste vakken is er
daarnaast een centraal schriftelijk eindexamen (CSE). Het schoolexamen wordt afgenomen in 4- en 5-
havo en bestaat uit schriftelijke toetsen, praktische opdrachten en/of handelingsdelen. Schriftelijke
toetsen en praktische opdrachten worden beoordeeld met een cijfer. Het gewogen gemiddelde van
deze cijfers levert het schoolexamencijfer voor het betreffende vak.
Handelingsdelen worden beoordeeld met onvoldoende, voldoende of goed. ln sommige gevallen dient
een handelingsdeel als voorbereiding voor een schoolexamentoets en moet dit handelingsdeel
minimaal voldoende zijn om deel te kunnen nemen aan deze toets.
De vakken godsdienst en LO worden beoordeeld met onvoldoende, voldoende of goed. Zij moeten
minimaal voldoende worden afgerond voor de start van het CSE.

De vakken informatica, CKV, BSM en maatschappijleer hebben alleen een schoolexamen. Voor
informatica en BSM wordt het schoolexamencijfer rechtstreeks afgerond tot een geheel cijfer. Dit cijfer
is het eindcijfer.
De cijfers voor maatschappijleer, CKV en het profielwerkstuk (PWS) worden gecombineerd tot één
cijfer, het combinatiecijfer. Hierbijwordt het cijfer van elk van de vakken eerst afgerond naar een
geheel cijfer. Vervolgens wordt het gemiddelde van deze (afgeronde) cijfers genomen.
Voor de overige vakken geldt dat het eindcijfer het gemiddelde is, afgerond op een geheel cijfer, van
de cijfers voor SE en CSE.
Het schoolexamen moet zijn afgerond voor het begin van het centraal schriftelijk eindexamen.

Gang van zaken rond het centraal schriftelijk examen (CSE)

Het CSE kent een eerste, tweede en derde tijdvak. Tijdens het tweede tijdvak kunnen
kandidaten een herexamen afleggen om alsnog te slagen of om een cijfer te verbeteren.
Kandidaten die met een geldige reden bij één of meer examens afwezig waren tijdens het
eerste tijdvak kunnen dan die examens inhalen. Voor de meeste kandidaten is het derde
tijdvak niet van belang. Kandidaten die na het tweede tijdvak nog recht hebben op een
herkansing of ook in het tweede tijdvak niet alle examens hebben kunnen afleggen kunnen
hier gebruik van maken. Het derde tijdvak wordt aansluitend aan het laatste leerjaar in

augustus afgenomen door de staatscommissie.
De school draagt er zorg voor dat de opgaven voor het CSE geheim blijven tot de aanvang
van de toets waarbij deze opgaven aan de kandidaten worden voorgelegd.
De school draagt er zorg voor dat het nodige toezicht bij het CSE wordt uitgeoefend.
lndien een kandidaat te laat bij een onderdeel van het CSE verschijnt, kan hij uiterlijk tot een
half uur na het begin van dat examenonderdeel in de examenzaal worden toegelaten. Hij
levert zijn werk in op het tijdstip dat voor de andere kandidaten geldt, tenzij door de
examencommissie na overleg met de inspectie anders wordt besloten.
Examenopgaven mogen niet eerder dan na het einde van de examenzitting door de
kandidaten buiten de examenzaalworden gebracht. Na de examenzitting kunnen ingeleverde
opgaven worden opgehaald op een door de examencommissie vast te stellen tijdstip en
plaats.
Het werk wordt gemaakt op gewaarmerkt papier.
De kandidaat plaatst aan de bovenkant van het papier zijn examennummer en zijn naam
tenzij een andere plaats is aangegeven.
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Omtrent de opgaven worden geen mededelingen of inlichtingen van welke aard of door wie
ook aan de kandidaten verstrekt, uitgezonderd mededelingen van door de Commissie voor
Toetsen en Examens (CvTE)vastgestelde errata. Deze mededingen worden door de
examencommissie aan het begin van het betreffende examen gedaan.
Het gebruik van boeken en hulpmiddelen is de kandidaat verboden met uitzondering van die
waarvan het gebruik door de Commissie voor Toetsen en Examens (CvTE) is toegestaan. Het
is de kandidaat niet geoorloofd boeken en andere hulpmiddelen dan door de CvTE
toegestaan, mee te nemen in de examenzaal.
Gedurende het examen is het de kandidaat niet geoorloofd zich zonder toestemming van
degenen die toezicht houden, uit de examenzaal te verwijderen.
De kandidaat levert zijn werk bij een van de toezichthouders in. Aan het einde van de zitting
controleert een van de toezichthouders of alle kandidaten hun werk hebben ingeleverd.
Een kandidaat die tijdens een zitting onwel wordt, kan onder begeleiding van een
toezichthouder de examenzaal verlaten. ln overleg met de kandidaat beoordeelt de
examencommissie na overleg met de inspectie of de kandidaat na enige tijd het werk kan
hervatten. lndien de kandidaat het werk na enige tijd hervat, kan de gemiste tijd aan het einde
van de zitting worden ingehaald. lndien de kandidaat het werk niet kan hervatten, kan de
examencommissie, zo mogelijk op grond van een medische verklaring aan de inspecteur
verzoeken te beslissen, dat het voor een deel gemaakte werk ongeldig is, zodat het mogelijk
wordt dat de kandidaat in het eerstvolgende tijdvak opnieuw aan het betreffende examen kan
deelnemen.
lndien een kandidaat op een bepaalde dag verhinderd is examen te doen, neemt deze of de
wettelijke vertegenwoordiger voordat de examenzitting begint contact op met de
examencommissie.
De school kan toestaan dat een kandidaat met een beperking het examen geheel of
gedeeltelijk aflegt op een wijze die is aangepast aan de mogelijkheden van die kandidaat. ln
dat geval bepaalt de examencommissie de wijze waarop het examen zal worden afgelegd. De
examencommissie doet hiervan zo spoedig mogelijk mededeling aan de inspectie. De
aanvraag moet voor 1 oktober ingeleverd worden bij de voorzitter van de examencommissie
of - als de handicap later ontstaat - zo spoedig mogelijk. Als er niet sprake is van een objectief
waarneembare lichamelijk handicap moet er een deskundigenverklaring op school zijn die
door een ter zake deskundige psycholoog, orthopedagoog of ander medisch specialist is
opgesteld. De aanpassing tijdens het centraal examen kan in ieder geval bestaan uit een
verlenging van de duur van de desbetreffende toets met ten hoogste 30 minuten. Een andere
aanpassing kan slechts worden toegestaan voor zover daartoe in genoemde
deskundigenverklaring ten aanzien van betrokkene een voorstelwordt gedaan dan wel indien
aanpassing aantoonbaar aansluit bij de begeleidingsadviezen vermeld in die
deskundigenverklaring. Een voorbeeld van een aanpassing voor een kandidaat met een
dyslexie-verklaring kan zijn: gebruik maken van een computer waarop het examen met daisy
te beluisteren is.

Na het examen:

Het eindcijfer voor alle vakken van het eindexamen wordt uitgedrukt in een geheel cijfer uit de
reeks I tot en met 10.
Het eindcijfer voor een vak wordt bepaald op het rekenkundig gemiddelde van het cijfer voor
het schoolexamen en het cijfer voor het centraal examen.
lndien in een vak alleen een schoolexamen is gehouden is het cijfer voor het schoolexamen
tevens het eindcijfer.
De kandidaat die eindexamen havo heeft afgelegd, is geslaagd als:
o alle eindcijfers 6 of hoger zijn, of
. er 1 x 5 is en alle overige eindcijfers 6 of hoger zijn, of
. er 1x4of 2x5of 1 x4en 1 x5 is en alleoverigeeindcijfers6of hogerzijn én het

gemiddelde van de eindcijfer tenminste 6,0 is.
. er maximaal één tekort is bij de vakken Nederlands, Engels en wiskunde (A of B). Een

kandidaat zonder wiskunde mag maximaal één tekort hebben bij vakken Nederlands en
Engels

¡ het gemiddelde van de resultaten van de centrale examens 5,50 of hoger is.
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. er is voldaan aan de voorwaarde dat LO is beoordeeld als "voldoende" of "goed".
lndien een kandidaat examen heeft afgelegd in een extra vak wordt dit vak buiten
beschouwing gelaten wanneer een kandidaat door het resultaat voor dit vak niet zou slagen.
Elke kandidaat heeft het recht om één vak van het CSE te herkansen in het tweede (of derde)
tijdvak. Hierbij geldt het hoogste van de cijfers behaald bij het herexamen en bij het eerder
afgelegde centraal examen als definitief cijfer voor het centraal examen.
De school reikt aan elke kandidaat die eindexamen heeft afgelegd een lijst uit waarop, voor
zover van toepassing, zijn vermeld:
¡ De cijfers voor het schoolexamen en de cijfers voor het centraal examen
o het vak, de titel en de beoordeling van het profielwerkstuk,
. de beoordeling van het vak culturele en kunstzinnige vorming .en het vak lichamelijke

opvoeding uit het gemeenschappelijk deel.
. de eindcijfers voor de examenvakken, alsmede
¡ de uitslag van het eindexamen.
De school reikt aan elke voor het eindexamen geslaagde kandidaat een diploma uit.

Duplicaten van diploma's worden niet uitgereikt.
lndien een kandidaat examen heeft afgelegd in meer vakken dan in de vakken die ten minste
samen een eindexamen vormen, 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.
De directeur en de secretaris van het eindexamen tekenen de diploma's en de cijferlijsten.
Het werk van het centraal examen der kandidaten en de lijsten bedoeld in artikel 56 van het
Examenbesluit, worden gedurende ten minste zes maanden na de vaststelling van de uitslag
bewaard door de directeur, ter inzage voor belanghebbenden (zie ook artikel 21 van het

examenreglement). Daarna wordt het werk vernietigd.
Een kandidaat is cum laude geslaagd voor het eindexamen havo indien zijn examen voldoet
aan de volgende voorschriften:

o het gemiddelde eindcijfer van alle vakken, is ten minste 8,0
. alle eindcijfers, zijn ten minste 6
. de beoordeling van LO is tenminste voldoende.

Wanneer een kandidaat een extra vak heeft telt het hoogste cijfer van de vakken in het vrije
deel bij het vaststellen of een kandidaat cum laude geslaagd is.
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