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De Regeling Schoolexamen is een aanvulling op het Examenreglement met regels betreffende het
schoolexamen Havo en VWO.
S.1
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

Schoolexamen
Het schoolexamen staat niet onder toezicht van door de minister aan te wijzen
gecommitteerden.
Het schoolexamen vindt plaats in havo 4/5 dan wel in vwo 4/5/6.
Indien een kandidaat in een vak tevens centraal examen aflegt, stelt de rector de kandidaat
in de gelegenheid het schoolexamen in het desbetreffende vak af te sluiten voor de aanvang
van dat centraal examen.
De inhoud van het schoolexamen van elk vak staat beschreven in het Programma van
Toetsing en Afsluiting (PTA). Het schoolexamen kan per vak de volgende onderdelen
bevatten: examentoetsen (ET), praktische opdrachten (PO), handelingsdelen (HD) en het
profielwerkstuk (PWS).
In het PTA wordt aangegeven hoe de onderdelen van het schoolexamen worden beoordeeld.
Voor toetsen, praktische opdrachten en het profielwerkstuk vindt de beoordeling plaats in de
vorm van een cijfer. Het vak LO bestaat uitsluitend uit onderdelen die kunnen worden
beoordeeld met "onvoldoende", "voldoende" of "goed".
Nadere afspraken over de inhoudelijke stof van toetsen, die niet of onvoldoende geregeld
zijn in het PTA zijn slechts geldig indien deze op papier gesteld zijn en een redelijke termijn
voorafgaande aan de toetsing aan de kandidaten kenbaar gemaakt zijn. Mondelinge
afspraken of toelichtingen betreffende toetsen hebben geen geldigheid.
Een kandidaat heeft het schoolexamen afgerond indien:
a.
Het vak LO is beoordeeld met "voldoende" of "goed".
b.
De maatschappelijke stage naar behoren is gedaan.
c.
De handelingsdelen van de door de kandidaat gevolgde vakken naar behoren of
goed zijn afgerond.
d.
De praktische opdrachten en toetsen van de vakken uit het gemeenschappelijk deel,
uit het profieldeel en het vrije deel zoals aangegeven in het PTA zijn afgelegd en voor
deze vakken een eindcijfer is verkregen.
e.
De overige onderdelen van het vrije deel die niet van eindtermen zijn voorzien naar
behoren zijn afgerond.
f.
In het combinatiecijfer alle onderdelen met minimaal een 4,0 zijn beoordeeld.
g.
Aan de rekentoets op niveau 3F is deelgenomen.
Een kandidaat kan niet slagen indien één of meer onderdelen genoemd onder 7 niet zijn
afgerond.
Ontheffing bewegingsonderwijs (LO).
Bewegingsonderwijs is een verplicht vak en de school vindt het belangrijk dat zo veel
mogelijk kandidaten deelnemen aan het bewegingsonderwijs. Als dit niet mogelijk is, zijn er
drie situaties denkbaar:
a.
een alternatieve sportactiviteit
b.
een vervangende schriftelijke opdracht
c.
ontheffing
sub a.
In geval van een blessure is het mogelijk tijdelijk op andere wijze het bewegingsonderwijs in
te vullen, bijvoorbeeld met een passende fitness opdracht. Deze alternatieve invulling
gebeurt in overleg met de docent LO en eventueel ook met de ouders, verzorgers of voogd.
sub b.
Wanneer sprake is van een tijdelijk onvermogen tot deelname aan het bewegingsonderwijs
dient een vervangende schriftelijke opdracht gemaakt te worden in overleg met de docent
LO.
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sub c.
Wanneer er sprake is van een chronische ziekte en/of regelmatig noodzakelijke
behandelingen door medici, fysiotherapie en dergelijke, kan besloten worden een ontheffing
te verlenen. De ouders, verzorgers of voogd behoren daarvoor een ontheffing aan te vragen
via de afdelingsleider en een medische verklaring te overleggen. Een ontheffing wordt
schriftelijk verleend en is pas geldig indien deze is ondertekend door de rector van de school.
Een ontheffing voor LO wordt opgenomen in het leerlingdossier en zal tevens aan de
Inspectie van het Onderwijs worden verzonden.
Aanpassingen in het PTA kunnen alleen in zeer bijzondere gevallen plaatsvinden, uitsluitend
in overleg met de rector en de examensecretaris.
Studieperioden
Per schooljaar zijn er vier studieperiodes in havo 4 en in vwo 4/5.
Havo 5 en vwo 6 hebben drie studieperiodes voor het schoolexamen, en daarna het centraal
examen.
Voor elke studieperiode is er per vak een studiewijzer; elke periode eindigt met een
toetsweek waarvan het toetsrooster in de loop van de periode bekend gemaakt wordt.
Het aantal toetsen per dag in een toetsweek voor de bovenbouw is maximaal 3 voor
leerlingen die geen extra vakken hebben. Wanneer 3 toetsen op één dag zijn ingeroosterd, is
er daarvan minimaal 1 die geen of nauwelijks voorbereiding vereist.
Voor leerlingen in de bovenbouw met een extra vak of meerdere extra vakken gelden deze
regels niet. Voor hen kan het zijn dat zij in de toetsweek per dag 3 of meer toetsen die
voorbereid moeten worden hebben.
Wijzigingen in de data van het toetsrooster kunnen slechts in uitzonderingsgevallen worden
aangebracht na overleg met de afdelingsleider.
Het schoolexamen kan voor sommige vakken in een eerder jaar dan het examenjaar worden
begonnen en/of afgesloten. Het schoolexamen wordt afgesloten uiterlijk drie dagen voor
aanvang van het centraal examen.
Inleveren van Praktische Opdrachten, Handelingsdelen, en het Profielwerkstuk
Kandidaten leveren praktische opdrachten, handelingsdelen en (het concept van) het
profielwerkstuk uiterlijk in op de vastgestelde datum bij de examinator.
In de studiewijzer staat vermeld wanneer praktische opdrachten en handelingsdelen uiterlijk
ingeleverd moeten zijn. Deze uiterste inleverdatum valt tenminste 5 schooldagen voor het
begin van de toetsweek. De uiterste inleverdatum voor (het concept van) het profielwerkstuk
staat vermeld in de reader over het profielwerkstuk.
Als de kandidaat de praktische opdracht te laat inlevert kan voor dit onderdeel van het
examen het cijfer 1,0 (één) worden toegekend, tenzij de rector na overleg met de
examencommissie anders beslist.
Als de kandidaat een handelingsdeel te laat inlevert dan vervalt het recht deel te nemen aan
de toets van dit vak. De kandidaat kan dan uitsluitend de herkansing gebruiken om deze
toets te doen.
Voor vakken met uitsluitend handelingsdelen geldt, dat bij overschrijden van de datum voor
het inleveren, kandidaten op school moeten werken aan deze handelingsdelen om deze
alsnog in orde te maken. De voorlaatste week van het schooljaar zal de laatste mogelijkheid
zijn voor de kandidaten om de handelingsdelen voor deze vakken af te ronden (voor
examenleerlingen geldt de regeling in het examenreglement 2018-2019).
Voor doublanten geldt dat handelingsdelen die tijdens de lessen worden uitgevoerd en/of
getoetst opnieuw dienen te worden gemaakt. Voor handelingsdelen die buiten de lessen
moeten worden gemaakt geldt een vrijstelling (zoals bijvoorbeeld voor het SOK-programma
bij LO).
In de reader over het profielwerkstuk staat vermeld welke gevolgen het te laat inleveren van
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(het concept van) het profielwerkstuk voor het cijfer van het PWS heeft.
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Het gebruik van hulpmiddelen bij toetsen
Het gebruik van hulpmiddelen is de kandidaat verboden, met uitzondering van die waarvan
het gebruik door de examencommissie is toegestaan. De toegestane hulpmiddelen staan
voor elk vak duidelijk omschreven in het PTA of in de studiewijzer.
Hulpmiddelen die zijn toegestaan bij het centraal examen zijn niet automatisch ook
toegestaan bij toetsen van het schoolexamen (en omgekeerd).
Tijdens toetsen mogen kandidaten niet in het bezit zijn van een mobiele telefoon of een
ander apparaat dat contact kan maken met het internet en/of andere apparaten. Deze
worden ofwel uitgezet en in de tas opgeborgen ofwel uitgezet en ingeleverd bij de
surveillant.
De kandidaat neemt zijn tas niet mee naar binnen: hij heeft in het lokaal dus slechts die
hulpmiddelen bij zich die volgens het PTA of studiewijzer zijn toegestaan.
Tijdens toetsen hebben kandidaten geen etuis op de tafel. Benodigde hulpmiddelen worden
uit de etui gehaald. De etuis worden in de tas opgeborgen.
Woordenboeken, atlassen en andere hulpmiddelen worden voor het begin van de toets
waarbij ze gebruikt mogen worden, gecontroleerd door de docent of surveillant.
Het gebruik van correctielak tijdens toetsen is niet toegestaan.
Herkansingen toetsen van het Schoolexamen
In het PTA staat aangegeven of een toets of praktische opdracht al dan niet in aanmerking
komt voor herkansing. Is een toets of praktische opdracht uitgesloten van herkansing, dan is
onderstaande herkansingsregeling verder niet van toepassing.
Alle schriftelijke ET’s zijn herkansbaar, behalve in de 3e periode van de examenklassen.
Kandidaten mogen per periode maximaal 1 (één) toets herkansen, zowel voldoende als
onvoldoende toetsen. Bij een herkansing geldt het hoogst behaalde cijfer.
Naast de herkansingen van vakgebonden toetsen mag de kandidaat maximaal drie keer de
rekentoets herkansen tijdens het officiële herkansingsmoment.
Een leerling die 1 (één) of meerdere toetsen inhaalt, heeft voor de betreffende toetsperiode
geen enkele herkansingsmogelijkheid .
Mondelinge toetsen zijn niet herkansbaar.
Kandidaten mogen geen toetsen uit eerdere schooljaren herkansen.
Gemiste herkansingen mogen niet worden ingehaald, tenzij de rector na de
examencommissie gehoord te hebben, anders beslist.
Ingehaalde toetsen mogen niet worden herkanst.
Een herkansingsmogelijkheid vervalt voor een leerling indien deze leerling zich wil opgeven
voor een herkansing ná het moment van inschrijving voor een herkansing.
Op de dag van de herkansingen mogen er geen andere toetsen (behoudens inhaaltoetsen)
gegeven worden.
Indien een kandidaat die aangesloten is bij het Topsportcentrum van de school gebruik
maakt van een afwijkende toetsdatum, valt dit niet onder de reguliere inhaalregeling. De
kandidaat behoudt het recht op 1 (één) herkansing voor de betreffende periode.
Praktische opdrachten:
a.
Per leerjaar heeft een kandidaat de mogelijkheid maximaal één onvoldoende PO van
het desbetreffende leerjaar alsnog voldoende te maken, mits deze PO niet van
herkansing is uitgesloten.
b.
Het maximale cijfer dat hiermee behaald kan worden is een 5,5. Herkansen van deze
PO vindt op school plaats aan de hand van aanwijzingen van de examinator.
c.
In de niet-examenklassen zal vlak voor de zomervakantie en na toetsperiode 4 op
school gewerkt moeten worden.
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In de examenklassen zal vóór het centraal examen en na toetsperiode 3 op school
gewerkt moeten worden. Direct na toetsweek 3 kan hiervoor ingetekend worden.
e.
De kandidaat haalt hiervoor een PO-herkansingsformulier op bij de afdelingsleider,
vult de gegevens in en gaat hiermee naar de desbetreffende examinator. De
examinator maakt met de kandidaat afspraken over het werk dat hij nog moet doen.
f.
De kandidaat levert de PO uiterlijk op de met de examinator afgesproken datum en
vóór het afgesproken tijdstip bij de examinator in. De examinator beoordeelt de PO
vult het nieuwe cijfer (maximaal 5,5) in op het herkansingsformulier en levert dit
ondertekend in bij de afdelingsleider.
Het uiteindelijke profielwerkstuk moet voor de deadline ingeleverd worden bij de
begeleidende examinator. Voldoet de kandidaat niet aan deze eis, dan kan het cijfer 1 (één)
worden toegekend. Een herkansing voor een profielwerkstuk levert maximaal een 5,5 op.
Versneld Programma Vwo 4/5/6:
a.
Een kandidaat met een versneld programma krijgt een individueel PTA.
b.
Een kandidaat die een versneld programma doet heeft het recht op hetzelfde aantal
herkansingen als een kandidaat met een regulier programma, dat wil zeggen:
in vwo 4:
4 (vier) herkansingen
in vwo 5:
4 (vier) herkansingen
in vwo 6:
2 (twee) herkansingen
c.
Doet een leerling vwo 4/5/6 in twee leerjaren in plaats van in drie leerjaren, dan
heeft deze kandidaat in totaal op 10 (tien) herkansingen.
d.
Doet een kandidaat vwo 5/6 in één jaar, dan heeft deze kandidaat dus recht op nog
in totaal 6 (zes) herkansingen.
e.
Voor een kandidaat met een versneld programma geldt de regel 7. (‘Kandidaten
mogen geen toetsen uit eerdere schooljaren herkansen’) niet.
f.
Voor een kandidaat met een versneld programma geldt dat wanneer de deadline
voor het inleveren van een handelingsdeel wordt overschreden het recht deel te
nemen aan de toets van dit vak niet vervalt.
g.
Het aantal herkansingen per periode beschreven in het individuele PTA, is maximaal
2 (twee).
h.
Het Talentcentrum geeft aan de afdelingsleider vwo3/4/5 door welke kandidaten
meedoen aan een versneld programma.
i.
De afdelingsleider vwo 3/4/5 maakt met deze kandidaten een afspraak om het
monitoren van de 10 (tien) herkansingen te bespreken.
j.
Deze afspraken worden vastgelegd in het leerlingendossier en Magister en worden
door zowel de afdelingsleider vwo 3/4/5 als de leerling bijgehouden.
Beoordeling
De examinator maakt het cijfer van de toets uiterlijk op de tiende werkdag na het einde van
de toetsweek bekend, tenzij er een dringende reden is die dit verhindert. Schriftelijk werk
wordt, nadat het gecorrigeerd is, ter inzage gegeven aan de kandidaten.
De beoordelingsnormen en het werk van de kandidaten worden na bekendmaking van de
resultaten minimaal 6 maanden bewaard door de examinator. In het PTA is voor elk vak
vermeld hoe het schoolexamencijfer berekend wordt.
De kandidaat dient voor het centraal examen begint zich op het daartoe aangewezen tijdstip
op de hoogte te stellen van zijn of haar cijfers voor het schoolexamen.
Absentie en inhalen
Kandidaten dienen alle onderdelen van het schoolexamen af te leggen op de door de school
bepaalde momenten.
Kandidaten die aangesloten zijn bij het Topsportcentrum van de school kunnen afwijken van
de geplande toetsdata indien dit noodzakelijk is voor het beoefenen van topsport. Deze
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afwijkingen worden ruim vooraf in overleg met de betreffende docent(en) aangevraagd bij
de afdelingsleider door de topsportcoördinator. De afdelingsleider bevestigt schriftelijk of de
aanvraag wordt toegekend.
Indien een kandidaat begint aan een toets van het examendossier behoudt het resultaat dat
de examinator voor die toets vaststelt zijn geldigheid, ook al is de toets door de kandidaat
niet afgemaakt.
Is een kandidaat door ziekte niet in staat aan een onderdeel van het schoolexamen deel te
nemen, dan dient één van zijn ouders hem op elke betreffende toetsdag en voor 8.30 uur zelf
telefonisch of via absentmelden@ccnv.nl ziek te melden bij de absentencoördinator.
Zijn er andere oorzaken waardoor de kandidaat naar zijn mening niet aan een onderdeel van
het schoolexamen kan deelnemen, dan vraagt hij de betreffende afdelingsleider verlof, en
wel uiterlijk 5 schooldagen voor de betreffende toetsdag.
Een kandidaat die met toestemming van de afdelingsleider een toets mist, mag deze toets
inhalen (NB. Het bijwonen van een Open Dag is géén reden voor toestemming om een toets
te missen!). Het recht op herkansen voor het betreffende vak vervalt daarmee.
Voor kandidaten die volgens de regels een toets mogen inhalen geldt het volgende voor het
inhalen van toetsen:
a.
De kandidaat haalt de toets op het reguliere inhaalmoment in.
b.
Alleen als de kandidaat op de betreffende inhaaldag en voor 8.30 uur telefonisch of
via absentmelden@ccnv.nl is afgemeld in verband met ziekte kan van deze regel in
overleg met de afdelingsleider worden afgeweken.
c.
Een kandidaat die 1 (één) of meerdere toetsen inhaalt, heeft voor de betreffende
periode geen enkele herkansingsmogelijkheid.
d.
Bij niet inhalen op het geplande tijdstip is het cijfer een 1,0 (één) tenzij de
afdelingsleider anders beslist.
Te laat komen bij toetsen
Een kandidaat die te laat komt, mag tot uiterlijk een kwartier na het begin van de toets
worden toegelaten. Voor toetsen die langer dan 1(één) lesuur duren, geldt dat een kandidaat
tot uiterlijk een half uur na het begin van de toets tot die toets wordt toegelaten. Een
kandidaat die daarna komt, is onwettig afwezig (zie art. S.10).
Komt een kandidaat te laat voor een luistertoets, dan wordt hij niet meer toegelaten,
aangezien de luistertoets niet opnieuw gestart kan worden (zie art. S.10).
Voor mondelinge toetsen e.d. kunnen afwijkende bepalingen zijn. Zie hiervoor het PTA. Komt
een kandidaat te laat bij een mondelinge toets dan meldt hij zich in ieder geval zo spoedig
mogelijk bij de afdelingsleider.
Onwettig afwezig zijn
Als een kandidaat onwettig afwezig is bij een toets, of zich niet volgens de procedure zoals
beschreven in artikel S.7 afgemeld heeft, wordt - indien deze toets nog herkanst kan worden
- het cijfer 1,0 (één) toegekend.
Als een kandidaat onwettig afwezig is bij een toets, of zich niet volgens de procedure zoals
beschreven in artikel S.7 afgemeld heeft, wordt - indien deze toets niet meer herkanst kan
worden - hierover door de rector een besluit genomen na overleg met de examencommissie.
Ontheffingsregeling 2e moderne vreemde taal in het atheneum
De school verleent alleen in uitzonderlijke gevallen ontheffing van een 2e moderne vreemde
taal (mvt). De leerling en de ouders zijn zich in dit geval bewust van de consequenties voor de
vervolgopleiding van het niet volgen van Frans of Duits als examenvak.
Om in aanmerking te komen voor ontheffing moet de leerling aan de criteria onder 4.a, 4.b of
4.c voldoen, waarbij de voorwaarde is dat criteria 4.a en 4.c gekoppeld zijn.
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In het geval ontheffing wordt verleend, wordt in overleg met de leerling een vervangend vak
vastgesteld. Voorwaarde hierbij is dat het vervangende vak inpasbaar is in het rooster
(conform het profielkeuzeformulier).
Voorwaarden voor ontheffing:
a.
Talige stoornis of talige handicap.
De stoornis / handicap moet op basis van een rapportage van deskundigen zijn
vastgesteld en van dien aard zijn dat een leerling zodanig problemen heeft met de
talen dat Nederlands en Engels al problematisch genoeg zijn waardoor het moeten
meenemen van een 2e mvt de kans op een vwo-diploma ernstig bedreigt.
Ontheffing kan alleen worden gegeven als dat probleem in de eerste drie leerjaren al
duidelijk is vastgesteld, en als door de school is vastgesteld dat de leerling in de
onderbouw bij het wel volgen van een 2e mvt voldoende inzet heeft getoond om aan
de eisen te voldoen, maar daar desondanks niet in heeft kunnen slagen.
Het hebben van dyslexie en het daardoor moeilijker hebben in de talen is dus niet
automatisch een ontheffingsgrond.
b.
Moedertaal anders dan de Nederlandse taal.
Dit criterium kan alleen dan tot ontheffing leiden als op die grond al ontheffing is
verleend in de onderbouw. De situatie wordt dan gecontinueerd in de 2e fase, of als
de leerling minder dan twee jaar onderwijs in het Nederlands heeft genoten en door
de school is vastgesteld dat de verplichte vakken Nederlands en Engels al
problematisch genoeg zijn waardoor het moeten meenemen van een 2e mvt de kans
op een vwo-diploma ernstig bedreigt en door de school is vastgesteld dat de leerling
in de onderbouw bij het wel volgen van een 2e mvt voldoende inzet heeft getoond
om aan de eisen te voldoen, maar daar desondanks niet in heeft kunnen slagen.
c.
Bijzondere bèta-gerichtheid.
Dit criterium kan alleen dan tot ontheffing leiden indien de leerling het profiel NT of
NG kiest en in de onderbouw gebleken is dat de leerling zoveel problemen heeft met
de talen, dat de verplichte vakken Nederlands en Engels al problematisch genoeg zijn
waardoor het moeten meenemen van een 2e mvt de kans op een vwo-diploma
ernstig bedreigt en door de school is vastgesteld dat de leerling in de onderbouw bij
het wel volgen van een 2e mvt voldoende inzet heeft getoond om aan de eisen te
voldoen, maar daar desondanks niet in heeft kunnen slagen.

S.11 Slotbepaling
In gevallen waarin de Regeling Schoolexamen niet voorziet, beslist de rector.
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