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TOETSING
In mavo-3 krijgen de leerlingen te maken met voortgangstoetsen en schoolexamentoetsen.
Voortgangstoetsen zijn toetsen (repetities, luistertoetsen, teksten e.d.) die gedurende het
schooljaar worden afgenomen.
Schoolexamentoetsen zijn onderdeel van het schoolexamen en vinden plaats in daarvoor aan te
wijzen periodes.
HERKANSING MAVO-3
De leerling kan van klas 3 één SE-toets herkansen aan het eind van het schooljaar (juni 2019).
In klas 4 kan één SE-toets per toetsweek worden herkanst. Niet gebruikte herkansingen vervallen.
Herkansing van de rekentoets (die in maart/juni 2019 wordt afgenomen) is in schooljaar 2019-2020.
De leerling die gebruik wil maken van een herkansing, vult een herkansingsformulier in uiterlijk
op de datum die daarvoor hieronder wordt aangegeven. Van deze inleverdata kan niet worden
afgeweken.
Een leerling die een herkansing moet inleveren omdat hij bijv. werk te laat heeft ingeleverd,
kan in de dan lopende periode geen toets meer herkansen. Bij herhaling worden herkansingen uit
volgende periodes ingenomen.

SCHOOLEXAMENS EN HERKANSINGEN
Klas 3 - 2018/2019
Periode schoolexamen
Herkansing aanvragen
1
29 oktober t/m 5 november 2018
2
14 januari t/m 21 januari 2019
Uiterlijk 21 juni 2019
3
25 maart t/m 3 april 2019
om 11.00 uur
4
Week 24

Klas 4 - 2018/2019
Periode schoolexamen
1
29 oktober t/m 5 november 2018
2
14 januari t/m 21 januari 2019
Luistertoetsen
23 januari t/m 25 januari 2019
3
25 maart t/m 3 april 2019

Week 26

Herkansing aanvragen
20 november 2018 voor 13.00 uur
5 februari 2019 voor 13.00 uur

Datum herkansing
27 november 2018
12 februari 2019

8 april 2019 voor 11.00 uur

12 april 2019

Eerste afnameperiode rekentoets 07-01 t/m 20-01-2019
Tweede afnameperiode rekentoets 04-03-2019 t/m 17-03-2019
Derde afnameperiode rekentoets 27-05-2019 t/m 09-06-2019
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INLEVEREN
Alles wat moet worden ingeleverd, moet persoonlijk aan de docent worden overhandigd.
Het digitaal inleveren van werk wordt alleen geaccepteerd als dit in de stofomschrijving is
vermeld. Het is niet toegestaan het werk in te leveren via het postvak van de docent. Bij
afwezigheid van de docent, kan het werk worden ingeleverd bij de afdelingsadministratie.
Wanneer een leerling een verslag of enige andere vorm van rapportage niet op de door de docent
vastgestelde datum inlevert/uitvoert, wordt een nieuwe datum vastgesteld. Deze tweede datum
wordt gezien als een herkansing, waardoor de leerling gebruik maakt van één van zijn
herkansingsmogelijkheden. Als de leerling al zijn herkansingen heeft verbruikt, treedt
art. 9 van het Examenreglement in werking.
Bij ziekte op het moment van inleveren dient de secretaris eindexamen tijdig op de hoogte te
worden gesteld.
PO
In klas 3 doen de leerlingen praktische opdrachten. Hier kan een cijfer voor worden gegeven of
een beoordeling ‘onvoldoende’, ‘voldoende’ of ‘goed’. De beoordeling ‘onvoldoende’ betekent
dat de leerling een aanvullende opdracht moet maken, totdat er minimaal een ‘voldoende’ is
behaald.
PROFIELWERKSTUK
Aan het begin van het 4e jaar wordt gestart met het profielwerkstuk. Het profielwerkstuk moet
‘voldoende’ of ‘goed’ worden afgesloten. De beoordeling ‘onvoldoende’ betekent dat de leerling
een aanvullende opdracht moet maken, totdat er minimaal een ‘voldoende’ is behaald. De
leerlingen ontvangen apart informatie over het profielwerkstuk.
LO2
Het keuzevak LO2 in leerjaar 4 kent geen Centraal Examen. Het behaalde SE-cijfer telt mee in de
slaag/zakregeling van het eindexamen.
INTERNETGEBRUIK
Het spreekt voor zich dat de uitwerking van een praktische opdracht, profielwerkstuk, leesdossier
e.d. eigen werk moet zijn. Natuurlijk mag internet gebruikt worden, maar alleen om te citeren. De
overgenomen tekst wordt tussen aanhalingstekens gezet en de bron wordt vermeld. Ook bij
afbeeldingen wordt de bron vermeld. Uiteraard mag maar op beperkte schaal op deze manier
geciteerd worden: het werkstuk moet vooral eigen werk zijn. Het is aan de docent om te
beoordelen of er bovenmatig geciteerd is van internetsites. Het overnemen van gegevens vanaf
internet zonder bronvermelding wordt beschouwd als fraude, wat een onregelmatigheid is in de
zin van art. 9 van het Examenreglement.
Het is goed om te weten dat sites zoals “scholieren.com”, “wikipedia.com” en andere sites waar
kant en klare (profiel)werkstukken e.d. op te vinden zijn uitsluitend te gebruiken zijn om eens te
kijken hoe anderen dingen aanpakken, maar niet om te citeren, laat staan om ervan te kopiëren.
DOUBLANTEN
Een leerling die in mavo-3 doubleert doet een volledig programma over. De leerling krijgt een
ingezette herkansing terug.
De behaalde cijfers van de rekentoets in mavo-3 vervallen bij doubleren in leerjaar 3.
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GEZAKTE EINDEXAMENKANDIDATEN
Leerlingen die het examenjaar overdoen, volgen een volledig programma. Daarnaast geldt het
volgende:
* De cijfers van in mavo-3 afgesloten vakken blijven staan.
* De cijfers van in mavo-3 gemaakte schoolexamens blijven staan.
* De behaalde cijfers van de rekentoets vervallen, ook die uit mavo-3.
* Het profielwerkstuk/LO hoeft niet te worden overgedaan, mits voldoende.
* De leerling krijgt herkansingen die zijn ingezet voor schoolexamens in klas 4 terug.
AFGERONDE CIJFERS
Zowel voor het Schoolexamen als voor het Centraal Examen geldt dat een cijfer wordt gegeven
tot op één tiende nauwkeurig.
In het examenreglement is opgenomen de afrondingsregel die geldt voor het gemiddelde van
Schoolexamen en Centraal Examen (art. 5.3.2).
Voor een vak dat alleen met een Schoolexamen wordt afgerond geldt dat het cijfer rechtstreeks
wordt afgerond op een heel getal met dien verstande dat als de cijfers achter de komma 50 of
meer zijn er naar boven wordt afgerond en als de cijfers achter de komma lager zijn dan 50 er
naar beneden wordt afgerond.
TERUGGAVE EXAMENWERK
Centraal examenwerk blijft gedurende een half jaar bewaard. Daarna wordt het vernietigd.
De examenkandidaat kan het gemaakte werk tot uiterlijk 1 februari van het jaar volgend op het
jaar waarin Centraal Examen is afgelegd, opvragen bij de afdelingsadministratie.
De docent bepaalt of hij schoolexamentoetsen, praktische opdrachten enz. aan het einde van de
examenperiode teruggeeft of vernietigt.
DOORSTROMING VAN MAVO-4 NAAR HAVO-4
Voor leerlingen die na mavo-4 willen doorstromen naar havo-4:
Zie de website

SECRETARIS EINDEXAMEN
De secretaris eindexamen, namens deze, mevrouw A.W. van Schaijk-van den Berg, conrector.
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ROOSTER CENTRAAL EXAMEN 2019 EERSTE TIJDVAK

Datum

Tijd

Vanaf 18 maart

Vak
CPE BTE

Donderdag 9 mei

13.30 – 15.30 uur

Biologie

Vrijdag 10 mei

13.30 – 15.30 uur

Nederlands

Maandag 13 mei

09.00 – 11.00 uur
13.30 – 15.30 uur

Duits
Economie

Dinsdag 14 mei

09.00 – 11.00 uur
13.30 – 15.30 uur

Geschiedenis
Natuurkunde (Nask1)

Woensdag 15 mei

09.00 – 11.00 uur
13.30 – 15.30 uur

Aardrijkskunde
Frans

Donderdag 16 mei

13.30 – 15.30 uur

Wiskunde

Vrijdag 17 mei

13.30 – 15.30 uur

Engels

Maandag 20 mei

09.00 – 11.00 uur
13.30 – 15.30 uur

Maatschappijkunde
Scheikunde (Nask2)

Dinsdag 21 mei

13.30 – 15.30 uur

Beeldende vakken

ROOSTER CENTRAAL EXAMEN (TWEEDE TIJDVAK)
Het tweede tijdvak begint op 17 juni 2019
In maart 2019 wordt bekendgemaakt op welke dagen en tijdstippen de centrale examens in het
tweede tijdvak worden afgenomen.

UITSLAG CENTRAAL EXAMEN
Uitslag 1e tijdvak: woensdag 12 juni 2019
Uitslag 2e tijdvak: vrijdag 28 juni 2019

DATUM DIPLOMA UITREIKING
Dinsdag 9 juli 2019, 19.30 uur
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