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1. Algemeen  

De derdejaars leerlingen beginnen dit jaar aan het eindexamen. De vierdejaars leerlingen ronden dit 
cursusjaar het eindexamen af. Het programma van toetsing en afsluiting (PTA) vormt de basis van het 
schoolexamen.  
De leraren en vooral je mentor kunnen je van alles vertellen over de gang van zaken bij het examen.  
Op de website kunnen je ouders en jijzelf het officiële examenreglement vinden. Alle informatie die 
nodig is voor het examen, is hierin te vinden. Het is echter een officieel document en is moeilijk te 
lezen. Daarom hebben we een speciale versie gemaakt voor de eindexamenkandidaten.  

2. Wat is ………….?  

De examencommissie:   
Een aantal personeelsleden die nagaat of het examen volgens de regels verloopt.  
Het examendossier:   
Alle toetsen die voor het (school)examen meetellen.  
PTA:     
Programma van Toetsing en Afsluiting. Dit is een overzicht per vak van alle toetsen die je voor het 
examen moet maken. Je kan alleen examen doen, als je PTA volledig is afgerond. 
Herkansing:   
De tweede keer dat je een toets mag maken.  
Praktische opdracht: 
Een speciale toets. Bijvoorbeeld: spreekbeurt, werkstuk, presentatie of een verslag.  
Handelingsopdracht:  
Een soort praktische opdracht, maar dan gericht op leren en werken. Bijvoorbeeld bezoek aan 
museum, theater of bedrijf. Ook het leesdossier is een handelingsopdracht. Handelingsopdrachten 
moeten voldoende zijn afgerond. 
Examen:  
Het schoolexamen is onderverdeeld in 5 perioden.  

 In leerjaar 3: 1 t/m 3.  
 In leerjaar 4: 4/5.  

De laatste periode (6e) is een centraal landelijk examen. Periode 1 t/m 5 moeten afgesloten zijn om 
toegelaten te worden tot het centraal landelijk examen (CE) (6e periode). De vakken CKV en 
lichamelijke oefening moeten met een voldoende zijn afgesloten, anders krijg je geen diploma.  

3. Beoordeling  

Voor alle toetsen krijg je een cijfer. Voor de handelingsopdrachten krijg je een “o, v of g”. Deze staan 
voor onvoldoende, voldoende en goed. Handelingsopdrachten moeten op tijd worden ingeleverd en 
minimaal voldoende zijn afgerond. Indien onvoldoende krijg je eenmalig de gelegenheid om deze te 
verbeteren, dit gaat ten koste van een herkansing.  

4. Cijfers  

De cijfers van alle toetsen staan op je rapport. Houd deze ook zelf bij in je agenda. Ook kan je de 
cijfers inzien in Magister. Als je twijfelt aan de juistheid van een cijfer, bespreek dit dan met de 
vakdocent. 
Als je een toets gemist hebt omdat je bijvoorbeeld ziek was, vult de docent een 1,0 als cijfer in. Heb 
je de toets ingehaald, dat wordt de 1,0 vervangen door het behaalde cijfer. Een 1,1 betekent dat de 
examencommissie je cijfer heeft vastgesteld, omdat er sprake is van fraude of dat je je niet hebt 
gehouden aan de het examenreglement.  
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5. Herkansing schoolexamen 

Je krijgt twee keer per jaar de mogelijkheid om (per herkansingsmogelijkheid) maximaal 2 
toetsen(over alle vakken gerekend, dus maximaal 4 toetsen per jaar) te herkansen. De eerder 
behaalde toetscijfers hoeven niet noodzakelijkerwijs onvoldoende te zijn. Ook verbetering van een 
cijfer behoort tot de mogelijkheden. Bij het uitreiken van het eerste rapport bespreek je met je 
mentor welke toetsen je wilt herkansen, eventueel overleg je nog even met de vakdocent. De 
toetsen die je wilt herkansen, vul je in op het aanvraagformulier. Dat lever je in bij je mentor.  
 
De tweede herkansing vindt plaats aan het einde van het schooljaar, voor het laatste rapport. Voor 
klas vier is dit in maart i.v.m. de examens die in april beginnen. Voor klas drie zullen de herkansingen 
in juni plaatsvinden. 
Mocht je hierover nog vragen hebben dan kun je die stellen aan de examensecretaris, mevrouw van 
den Houten. 

6. Centraal examen  

Voordat het centraal examen begint, krijg je een examenrooster. In de exameninfo die je in maart 
krijgt, staat welke hulpmiddelen je mag gebruiken. Als je langer dan een half uur te laat bent, mag je 
niet meer deelnemen aan dat examenonderdeel. In het eerste uur van het examen mag niemand de 
ruimte verlaten, tenzij er toestemming wordt verleend. Als je ziek bent, moet je dat zo snel mogelijk 
melden. Anders bestaat de kans dat je een onderdeel niet meer mag doen. Bij afwezigheid krijg je 
een brief van school, die je bij mw. van den Houten moet inleveren.  

7. Extra tijd  

Heb je een beperking (b.v. dyslexie) dan krijg je meer tijd om een toets te maken, zowel toetsen voor 
het schoolexamen als de toets voor het centraal examen. Mw. van den Houten kan je er alles over 
vertellen.  

8. Uitslag  

Het eindcijfer wordt per vak berekend door het gemiddelde van je schoolexamencijfer (SE) en je 
centraal examencijfer (CE) te nemen.  
Het schoolexamen en het centraal examen tellen dus even zwaar mee.  
Voor het leer-werktraject geldt de bovenstaande regel niet. 
 
Wanneer ben je geslaagd?  
Als je gemiddelde centraal examencijfer(over al je vakken)  5,5 of hoger is en je hebt de rekentoets 
gemaakt en voor het vak Nederlands minimaal een 5, èn één van de volgende situaties: 

 Je hebt voor alle vakken (incl. maatschappijleer) een voldoende, of 

 Je hebt één vijf en de rest voldoende , of 

 Je hebt twee vijven en de rest voldoende, waarvan één zeven, of 

 Je hebt één vier en de rest voldoende, waarvan één zeven.  
Het beroepsgerichte vak telt hierin dubbel mee.  
Verder moeten de vakken lichamelijk oefening en C.K.V. met een voldoende zijn afgesloten.  

 
Voor leerlingen die het leer-werktraject gevolgd hebben, geldt dat voor Nederlands en het 
beroepsgerichte vak minimaal het eindcijfer 6 behaald moet zijn en je de rekentoets gemaakt moet 
hebben.  
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Ben je niet geslaagd, dan mag je voor één vak van het centraal landelijk examen herexamen doen om 
te proberen alsnog te slagen. Voor het vak maatschappijleer mag je herexamen doen als het 
eindcijfer lager is dan een 6.  
Dit moet wel gebeuren voor de landelijke examens beginnen.  
Ook als je wel geslaagd bent, mag je in één vak herexamen doen om te proberen een nog hoger cijfer 
te halen.  

9. Diploma  

Als je bent geslaagd, krijg je een diploma en een cijferlijst. Alle vakken staan hierop vermeld.  

10. Certificaten  

Als je niet geslaagd bent en je gaat van school af, dan krijg je certificaten mee voor de vakken die met 
een voldoende zijn afgesloten.  

11. Onregelmatigheden  

Als je de regels van het examen overtreedt, kun je:  
 voor een toets het cijfer 1,1 krijgen.  
 worden uitgesloten van verdere deelname aan het examen.  

LET OP: Dit is een vereenvoudigde versie van het officiële examenreglement.  
Alles wat in het officiële examenreglement staat is van toepassing. 


