Ter inleiding
Beste leerling,
In het PTA (Programma van Toetsing en Afsluiting), staat per vak een overzicht van alle
toetsen die dit jaar worden afgenomen. Je hebt dit overzicht op papier gekregen, maar is
ook op de website te vinden onder INDEX-> PTA.
Het is belangrijk zelf in de gaten te houden of je alle toetsen gedaan hebt en ook om bij te
houden welke cijfers je gehaald hebt. In de vierde klas rond je namelijk het schoolexamen af.
Dat betekent dat het eindcijfer dat je dit schooljaar haalt, je schoolexamencijfer (SE) is, dat
mede bepaalt of je geslaagd of gezakt bent.
Het vierde jaar bestaat uit 1 periode. De laatste cijfers moeten op 7 april ingeleverd zijn.
Bij de berekening van je School Examen-cijfer (SE) wordt het eindcijfer van de derde klas 1x
meegeteld en het eindcijfer van de vierde klas 2x meegeteld. Hieronder zie je hoe het SEcijfer wordt berekend:
Eindcijfer klas 3 + Eindcijfer klas 4 + Eindcijfer klas 4
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= SE-cijfer

Dit PTA is een richtlijn waar de docenten zich zoveel mogelijk aan zullen houden. Het kan
natuurlijk wel eens gebeuren dat een toets een week opschuift. In dat geval zal de docent
dat met jullie bespreken.
Op 7 mei begint het Centraal Examen. De precieze tijden vind je hieronder, net als de zak/slaagregeling.
Wij hopen van harte dat je een goed jaar tegemoet gaat, met niet alleen mooie cijfers en
een diploma, maar ook met veel plezier.
M. van Sorge/M. Bergman/ T. Elsendoorn

Directeur/Afdelingsleider/Examensecretaris

Zak- / slaagregeling
Om te bepalen of een leerling geslaagd is, houden we het volgende stappenplan aan:
1. Van alle cijfers van de vakken waarin Centraal Examen (CE) is gedaan, wordt het
gemiddelde berekend: ze worden allemaal opgeteld en gedeeld door het aantal
vakken.
2. Van alle afzonderlijke vakken wordt het eindcijfer berekend: daarvoor wordt het CEcijfer en het SE-cijfer (School Examen) van ieder vak opgeteld en gedeeld door 2.
3. Het eindcijfer voor het vak vakken maatschappijleer is aan het einde van leerjaar 3
bekend omdat het vak dan is afgesloten. Het cijfer voor LO2 is bekend aan het einde
van leerjaar 4. Voor deze vakken is geen centraal schriftelijk examen; hier geldt dus
het SE-(schoolexamen)cijfer als eindcijfer.
Om vast te stellen of een leerling geslaagd is wordt
A. Eerst gekeken of het gemiddelde van alle vakken waarin Centraal Examen is gedaan
(zie hierboven onder 1) 5,5 of hoger is. Is dit 5,4 of lager, dan is de leerling niet
geslaagd, ongeacht de eindcijfers per vak.
Voor het vak Nederlands mag niet lager dan een 5,0 gehaald worden (gemiddelde
van SE en CE). Is daarvan toch sprake dan is de leerling gezakt, ongeacht de overige
cijfers.
B. Als het totale gemiddelde 5,5 of hoger blijkt te zijn, geldt de volgende regeling:
 alle vakken een 6 of hoger > geslaagd
 1x 5 en verder 6-en > geslaagd
 2x 5 en 1x 7 en verder 6-en> geslaagd
 1x 4 en 1x 7 en verder 6-en> geslaagd
 3x 5 en 1x7> (nog) niet geslaagd > herexamen
 1x 5 en 1x4 > (nog) niet geslaagd > herexamen
 3x5 geen 7 > alleen geslaagd als één 5 na herexamen 7 wordt
 2x5 geen 7> (nog) niet geslaagd > herexamen
C. Leerlingen mogen niet in twee opeenvolgende leerjaren doubleren.
D. Doublerende leerlingen doen alle vakken opnieuw.
Voor het profielwerkstuk kan vrijstelling aangevraagd worden als dit met een
voldoende is afgesloten. In dit geval moet deze vrijstelling voor 1 oktober
aangevraagd worden middels een brief van de ouders, gericht aan de afdelingsleider.
E. Alle leerlingen hebben recht op één herexamen. Ook een leerling die al geslaagd is,
maar een cijfer wil verbeteren, mag een herexamen aanvragen. Het hoogste cijfer
telt.
Het Centraal Examen begint voor onze school op donderdag 7 mei en eindigt op dinsdag 19
mei 2019. De uitslag is op woensdag 10 juni (de herexamens zijn op 15, 16 en 17 juni).
Diploma-uitreiking: 1 juli van 17.00 tot 19.00 uur.

Overzicht Centraal Examen 2020
Datum
Donderdag 7 mei
Vrijdag 8 mei
Maandag 11 mei

Dinsdag 19 mei

Vak
Economie
Nederlands
Geschiedenis
Beeldend
Muziek
Wiskunde
Aardrijkskunde
Frans
Duits
Natuurkunde (nask1)
Biologie
Maatschappijkunde
Scheikunde (nask2)
Engels

Woensdag 13 juni
Maandag 15 juni
Dinsdag 16 juni
Woensdag 17 juni

Bekendmaking Uitslag
Herexamens
Herexamens
Herexamens

Vrijdag 26 juni

Bekendmaking uitslag herexamens

Dinsdag 12 mei
Woensdag 13 mei
Donderdag 14 mei
Vrijdag 15 mei
Maandag 18 mei

Tijdstip
13.30-15.30 uur
13.30-15.30 uur
9.00-11.00 uur
13.30-15.30 uur
9.00-11.00 uur
13.30-15.30 uur
9.00-11.00 uur
13.30-15.30 uur
9.00-11.00 uur
13.30-15.30 uur
13.30-15.30 uur
9.00-11.00 uur
13.30-15.30 uur
13.30-15.30 uur

