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DE VAKKEN EN HET EXAMEN:
Schoolexamen en
Alleen schoolexamen
Centraal Examen
CKV
Overige vakken
Maatschappijleer
Lichamelijke opvoeding
Informatica
Wiskunde-D
TOETSING
In de Tweede Fase krijgen de leerlingen te maken met voortgangstoetsen en
schoolexamentoetsen.
Voortgangstoetsen zijn toetsen (repetities, luistertoetsen, teksten e.d.) die gedurende het
schooljaar worden afgenomen. Voor deze toetsen wordt van te voren een rooster gemaakt,
zodat een redelijke spreiding plaats vindt.
Wanneer de situatie daarom vraagt, kunnen docenten ook onverwachts toetsen geven, die niet
dezelfde zwaarte hebben als een voortgangstoets..
Schoolexamentoetsen zijn onderdeel van het schoolexamen en vinden plaats in daarvoor aan
te wijzen periodes.
De bevordering naar een hoger leerjaar vindt plaats op basis van de cijfers die voor de vakken
zijn behaald. Voor vakken die voor het eindexamenjaar afsluiten is dat het gemiddelde van de
schoolexamencijfers, voor andere vakken het gemiddelde van de cijfers van de
voortgangstoetsen.
In havo-5 worden geen voortgangstoetsen meer gegeven.
SCHOOLEXAMEN
Voor het vak maatschappijleer/social science worden in havo-4 toetsmomenten ingeroosterd
aan het einde van een rapportperiode. Dit geldt voor de eerste drie rapportperiodes.
Overige schoolexamens vinden plaats in de laatste schoolweek van havo-4 en in drie
toetsweken in havo-5.
HERKANSING
SE-toetsen uit klas 4 kunnen niet worden herkanst. In klas 5 kan één SE-toets per toetsweek
worden herkanst op de hierna aangegeven data. Niet gebruikte herkansingen vervallen
De leerling die gebruik wil maken van een herkansing, vult digitaal het herkansingsformulier
volledig in en verzendt dit digitaal naar het afdelingssecretariaat van de Tweede Fase,
uiterlijk op de datum en het tijdstip die hierna worden aangegeven. Hiervan kan niet
worden afgeweken.
Een leerling die een herkansing moet inleveren omdat hij bv. werk te laat heeft ingeleverd,
kan in de dan lopende periode geen toets meer herkansen. Bij herhaling worden herkansingen
uit volgende periodes ingenomen.
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DATA SCHOOLEXAMENS EN HERKANSINGEN

Datum schoolexamen

Datum herkansing

Klas 4
Week 44 2018
Week 3 2019
Week 13 2019
Week 28 2019
Klas 5
29 okt t/m 05 nov 2018
14 t/m 21 januari 2019
25 mrt t/m 03 april 2019
21 t/m 23 januari 2019

Aanvragen uiterlijk

n.v.t.

n.v.t.

27 november 2018, 14.00 uur
12 februari 2019, 14.00 uur
12 april 2018, 1e t/m 3e uur

20 november 2018, 13.00 uur
05 februari 2019, 13.00 uur
09 april 2019, 11.00 uur

Kijk- en luistertoetsen *)

*) De kijk- en luistertoetsen vallen onder de herkansingsregeling van periode 3

DATA REKENTOETS
1e afnameperiode
Klas 4
27 mei t/m 09 juni 2019

Herkansingsperiode

Aanvragen uiterlijk

januari 2020
maart 2020
mei 2020

Klas 5
07 jan t/m 20 jan 2019
18 dec 2018, 13.00 uur
04 mrt t/m 17 mrt 2019
19 feb 2019, 13.00 uur
27 mei t/m 09 juni 2019
14 mei 2019, 13.00 uur
Herkansen van de rekentoets gaat niet ten koste van de overige herkansingen
PROFIELWERKSTUK
Aan het begin van havo-5 wordt gestart met het profielwerkstuk. Daarover ontvangen de
leerlingen separaat informatie.
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OVERGANGSREGELING TWEEDE FASE
Overgangsregels van havo-4 naar havo-5
Het rapportcijfer (eindcijfer) is voor afsluitende vakken het gemiddelde se-cijfer afgerond op
een heel getal m.u.v. ckv en voor de overige vakken (incl. ckv) het vt-cijfer afgerond op een
heel getal.
De leerling is bevorderd indien hij:
1°. ten hoogste één 5 voor de basisvakken Ne, En en wi heeft. Voor leerlingen zonder wiskunde
geldt dat ten hoogste één 5 voor Ne en En behaald mag worden.
Onverminderd onderdeel 1:
2°. voor al zijn vakken als eindcijfer 6 of meer heeft behaald,
3°. voor één van zijn vakken als eindcijfer 5 en voor de overige vakken als eindcijfer 6 of
meer heeft behaald, en de som van de cijfers van de acht vakken tenminste 48 bedraagt,
4°. voor één van zijn vakken als eindcijfer 4 en voor de overige vakken als eindcijfer 6 of
meer heeft behaald, en de som van de cijfers van de acht vakken tenminste 49 bedraagt,
5°. voor twee van zijn vakken als eindcijfer 5 heeft behaald dan wel voor één van de vakken
als eindcijfer 4 en voor één van de vakken als eindcijfer 5 heeft behaald, en voor de overige
vakken als eindcijfer 6 of meer heeft behaald, en de som van de cijfers van de acht vakken
tenminste 49 bedraagt.
Een leerling die voldoet aan 1 maar bij 3, 4 of 5 één compensatiepunt tekort heeft, wordt
besproken in de rapportvergadering.
Een leerling die voldoet aan 4 of 5, maar bij 1 één 4 of twee vijven heeft, wordt besproken in
de rapportvergadering.
In overige gevallen wordt de leerling niet bevorderd.
Voor de tweede keer in één leerjaar of in twee opeenvolgende leerjaren doubleren leidt tot
verwijzing naar ander onderwijs.
Het gemiddelde van de eindcijfers van mijl, ckv en lo wordt aangemerkt als het eindcijfer van
één vak. Het gemiddelde van elk van deze vakken mag niet lager zijn dan 5,0.
Het eindcijfer van de drie vakken wordt bepaald als het rekenkundig gemiddelde van de
afgeronde eindcijfers van de samenstellende vakken. Indien de uitkomst van deze berekening
niet een geheel getal is, wordt dat getal indien het eerste cijfer achter de komma een 4 of
lager is, naar beneden afgerond en indien dat cijfer een 5 of hoger is, naar boven afgerond.
Het cijfer voor het vak godsdienst telt niet mee bij de bevordering naar een hoger leerjaar.
Een tto-leerling die voor Engels een eindcijfer afgerond op één decimaal lager dan een 6,0
heeft en verder voldoet aan de overgangsnorm wordt niet bevorderd naar tto-5, maar wel naar
regulier havo-5. Een tto-leerling die zijn internationale stage in de 1e week na de
zomervakantie niet heeft afgerond, kan niet verder in tto-5. Dit betekent dat de leerling vóór
het eindrapport van tto-4 een goedgekeurd stageplan heeft.
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DOUBLANTEN
Een leerling die in havo-4 doubleert doet een volledig programma over met inachtneming van
hetgeen vermeld staat in art. 15 van het Examenreglement.
Daarnaast geldt het volgende:
* De resultaten behaald voor de rekentoets komen te vervallen.
* Praktische opdrachten moeten worden overgedaan. In overleg met de docent en conrector
kan hiervan worden afgeweken als het behaalde cijfer 6.0 of hoger was.
* Mondelinge en schriftelijke schoolexamens moeten altijd worden overgedaan. De cijfers
van het voorgaande jaar vervallen.
* Met betrekking tot CKV geldt dat de leerling alle lessen volgt en meedoet aan alle
activiteiten die voortvloeien uit de lessen (praktische opdrachten maken, VT’s maken enz.).
De buitenschoolse activiteiten, mits als voldoende beoordeeld, behoeven niet opnieuw te
worden gedaan.
GEZAKTE EINDEXAMENKANDIDATEN
Leerlingen die het examenjaar overdoen, volgen een volledig programma, met inachtneming
van hetgeen in artikel 15 van het Examenreglement staat vermeld.
Daarnaast geldt het volgende:
* De resultaten behaald voor de rekentoets komen te vervallen, ook die uit havo 4.
* De cijfers van in havo-4 afgesloten vakken blijven staan.
* De cijfers van in havo-4 gemaakte schoolexamens blijven staan.
* LO, LOB en het profielwerkstuk hoeven niet te worden overgedaan, mits voldoende.
* Praktische opdrachten kunnen in overleg met de docent worden overgedaan om een reeds
behaalde voldoende (6.0 en hoger) te verbeteren. Praktische opdrachten moeten worden
overgedaan als het behaalde cijfer lager was dan 6.0.
* Mondelinge en schriftelijke schoolexamens moeten altijd worden overgedaan. De cijfers
van het voorgaande jaar vervallen.
* De leerling krijgt herkansingen die zijn ingezet voor schoolexamens terug.
* Vrijgekomen tijd wordt besteed aan schoolwerk.
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. Zet overgenomen tekst tussen aanhalingstekens en vermeld de bron. Ook bij
afbeeldingen dient de bron vermeld te worden. 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. 5 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 zijn te vinden, uitsluitend gebruikt kunnen
worden om eens te kijken hoe anderen dingen aanpakken, maar dat ze niet gebruikt kunnen
worden om te citeren, laat staan om ervan te kopiëren.
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INLEVEREN
Alles wat moet worden ingeleverd, moet persoonlijk aan de docent worden overhandigd. 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
zijn herkansingsmogelijkheden. Als de leerling al zijn herkansingen heeft verbruikt, treedt art.
5 van het Examenreglement in werking.
Bij ziekte op het moment van inleveren dient de secretaris eindexamen tijdig op de hoogte te
worden gesteld.
KUNSTDOSSIER CKV
Als het dossier door de docent na de laatste inleverdatum niet als voldoende wordt
beoordeeld, krijgt de leerling uiterlijk één week de tijd de door de docent aangegeven
veranderingen door te voeren.
LICHAMELIJKE OPVOEDING
In de Tweede Fase is Lichamelijke Opvoeding een examenvak als alle andere. Toch is het ook
anders dan andere vakken: sommige dingen worden geleerd door ze veel te doen, bv
kastsprong of hoogspringen. Voor de meeste onderdelen geldt dan ook dat - mits de inzet
voldoende is - de diverse onderdelen net zo vaak herhaald mogen worden tot ze voldoende
zijn.
Voor het onderdeel “onderlinge instructie”, een opdracht die in groepsverband wordt
voorbereid en uitgevoerd, geldt het volgende: als dit onderdeel de eerste keer als onvoldoende
wordt beoordeeld, krijgt de leerling een nieuwe kans om het beter te doen. Is het de tweede
keer weer niet voldoende, dan moet een werkstuk geschreven worden, wat beschouwd wordt
als een herkansing. Is dat werkstuk niet voldoende of wordt het te laat ingeleverd, dan wordt
een nieuwe kans tot verbetering gegeven, wat wederom als een herkansing wordt beschouwd.
Wanneer dan nog geen voldoende wordt behaald, of wanneer er geen herkansingen meer zijn,
wordt het vak Lichamelijke Opvoeding niet voldoende afgerond.
Leerlingen die om medische redenen niet aan LO mogen deelnemen, worden geacht op
andere door de docent te bepalen wijze de studielast van LO in te vullen. Voor hen geldt
hetzelfde als hierboven is vermeld.
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AFRONDING 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. 25B.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.
EXAMENSECRETARIS:
De secretaris van het eindexamen is de heer Ir J. Koolstra.
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Eerste tijdvak 2019 centrale examens havo

Datum

Havo

do 09 mei
13.30-16.30 Wiskunde A, Wiskunde B

vr 10 mei

09.00-11.30 Duits

13.30-16.30 Management en Organisatie

ma 13 mei

09.00-12.00 Geschiedenis

13.30-16.30 Natuurkunde

di 14 mei
13.30-16.00 Engels

wo 15 mei

09.00-12.00 Maatschappijwetenschappen

13.30-16.00 Frans

do 16 mei
13.30-16.30 Nederlands

vr 17 mei
13.30-16.30 Biologie

ma 20 mei

09.00-12.00 Kunst algemeen

13.30-16.30 Economie

di 21 mei

09.00-12.00 Aardrijkskunde

13.30-16.30 Scheikunde

Continuïteitsplan centrale examens: t/m vr 05 juli 2019
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ROOSTER CENTRAAL EXAMEN (TWEEDE TIJDVAK)
17 t/m 20 juni 2019
In maart 2019 wordt bekendgemaakt op welke dagen en tijdstippen de centrale examens in
het tweede tijdvak worden afgenomen.
N.B. Houd rekening met het feit dat er van de genoemde examendata afgeweken kan worden
in geval van calamiteiten.

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

DATUM DIPLOMA-UITREIKING
Woensdag 10 juli 2019, 19.30 uur
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