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WOORD VOORAF 
 
 
 
Aan de leerlingen van de bovenbouw havo/vwo en hun ouders of verzorgers 
 
Dit is het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) voor het schooljaar 2022-2023 en is 
van toepassing op de bovenbouw van havo en vwo van csg Bogerman. 
Het is belangrijk dit PTA goed te lezen zodat je precies weet wat er de komende schooljaren 
van je verwacht wordt. Op die manier weet je ook wat je van de school mag verwachten met 
betrekking tot alle aspecten van het examen. Dit reglement (PTA) bestaat uit een algemeen 
deel en een vakinhoudelijk deel (het vak-PTA). 
 
Algemeen deel  
In dit deel lees je onder andere over het ‘Examenreglement van csg Bogerman’, de 
bevorderingsregeling, maar ook informatie over het profielwerkstuk 1 en het jaarrooster. Dit 
reglement is van toepassing op heel csg Bogerman, inclusief de regiolocaties2. De regelingen 
beschrijven zowel rechten als plichten.  
 
Vakinhoudelijk deel 
Dit deel, ook wel vak-PTA genoemd, geeft per vak een overzicht van alle 
schoolexamenonderdelen, inclusief de planning en weging. Het betreft hier toetsen en 
schoolexamens. Zo weet je aan het begin van de ‘voorexamenklas’3 al wat er de komende 
twee jaar (vmbo en havo) of drie jaar (vwo) van je verwacht wordt. De docenten bespreken 
de werkwijze en de planning met je.  
 
De inhoud van dit reglement wordt met de leerlingen doorgenomen door de mentor (het 
algemene gedeelte) en vakdocenten (het vakinhoudelijke gedeelte). Het reglement is 
opgenomen in de school-wiki van csg Bogerman.  
 
Dit algemeen deel geldt voor één schooljaar. Voor een leerling die doubleert geldt het PTA 
van het nieuwe schooljaar. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan het PTA van 
voorgaand jaar of voorgaande jaren. 
 
Indien in het reglement of de vak-PTA’s gedurende het jaar wijzigingen plaatsvinden, zullen alle 
betrokkenen hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld worden. 
 
Vragen? Neem contact op met je docent, coach of mentor voor nadere uitleg.  
 
Wij hopen dat je de complete examenperiode met succes zult afsluiten en wensen je hierbij 
veel succes. 
 
Namens het MT van csg Bogerman, 
mw. A.M.B. Kingma 
rector  
 

 
1 Profielwerkstuk: bovenbouw havo/vwo 
2 De regiolocaties zijn csg Bogerman Balk en csg Bogerman Koudum  
3 De voorexamenklas is voor havo leerjaar 4 en voor vwo leerjaar 4 en 5. 



 
De afdelingsleiders havo/vwo-bovenbouw 
mevr. F.E.H. Beekman   havo    beem@csgbogerman.nl 
E.J. de Vries     vwo     vrer@csgbogerman.nl    
 
De leerjaarcoördinatoren      
mevr. V.S. Haagsma   vwo klas 3    havi@csgbogerman.nl  
mevr. Y.B. van Miltenburg  vwo klas 4, 5, 6   mily@csgbogerman.nl 
W. Slagter    havo klas 4, 5   slaw@csgbogerman.nl  
mevr. C. Zijda-Kok   havo klas 3    zich@csgbogerman.nl  
 
N.B. In de rest van dit PTA wordt in eerste instantie de leerling aangesproken; vandaar de keuze om 
hierna zoveel mogelijk te tutoyeren. 
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Programma van Toetsing en Afsluiting 
reglement 2022-2023 

 
 
 

Rector, afdelingsleiders en docenten-examinatoren van Bogerman 
 

te Sneek, daartoe gemachtigd door het bevoegd gezag van deze 
 

school, overwegende dat ter uitvoering van  
 

“Inrichtings- en examenbesluiten vwo - havo - vmbo”  
 

een regeling moet worden vastgesteld, 
 

besluiten 
 

dat met ingang van 1 augustus 2021 voor het eindexamen van de 
 

afdelingen havo en vwo het volgende reglement is 
 

vastgesteld. 
 
 
 
 
 
 

Rector: mevr. A.M.B. Kingma 



I.  REGLEMENT VOOR HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN 
AFSLUITING 

 
 
A. Onderdelen van het examendossier 
 
De beoordelingen die je in de bovenbouw (vanaf klas 4) krijgt, maken deel uit van het 
schoolexamen (SE). Samen met het centraal schriftelijk eindexamen (CSE) vormt het SE het 
examendossier. 
 
Er zijn twee soorten beoordelingen: 
één zonder cijfers (handelingsdelen). 
één met cijfers (toetsen en praktische opdrachten) 
 
A.1 Handelingsdelen 
Onderdelen die niet met een cijfer worden afgesloten zijn de zogenoemde handelingsdelen. 
Handelingsdelen krijgen een beoordeling O(nvoldoende), V(oldoende) of G(oed) in 
Somtoday. 
Handelingsdelen die door de docent beoordeeld worden met een voldoende of goed, worden 
beschouwd als afgerond. Een handelingsdeel dat met een onvoldoende wordt beoordeeld, 
moet je verbeteren tot het naar het oordeel van je docent naar behoren is uitgevoerd, dus 
met minstens een V kan worden beoordeeld en daarmee is afgerond.  
 
Handelingsdelen kun je nooit tegen elkaar wegstrepen: het is dus niet zo dat een G, een V en 
een O samen een (gemiddelde) V opleveren. Handelingsdelen kun je dus nooit met elkaar 
compenseren. 
 
Je bent zelf verantwoordelijk voor het tijdig afronden van de handelingsdelen. 
  
Aan het einde van de cursus moeten alle handelingsdelen met een ‘V’ of ‘G’ zijn afgerond, 
anders is een bevordering naar het volgende leerjaar niet mogelijk. Leerlingen uit de 
eindexamenklassen kunnen niet slagen als hun handelingsdelen niet tijdig en naar behoren zijn 
afgerond.  
 
We onderscheiden drie soorten handelingsdelen: 

1. handelingsdelen die betrekking hebben op en relatie hebben met daaropvolgende toetsen 
2. op zich zelf staande handelingsdelen; 
3. handelingsdelen/opdrachten (in het LOB-dossier!) in het kader van LOB “loopbaan-

oriëntatie en begeleiding”. 
 
Er is een vak dat afgesloten wordt met een ‘O’, ‘V’ of ‘G’. Dit is LO en geldt uitsluitend voor 
5havo en 6vwo. 
 
 
A.2 Toetsen  
Bij de meeste vakken wordt een periode afgesloten met een toets of een praktische opdracht. 
Sommige vakken kennen daarnaast per periode óók (of uitsluitend) handelingsdelen. 
Een toets bestaat uit een aantal open en/of gesloten vragen. Toetsen worden in de regel 
afgenomen in toetsweken (zie ook A.3). Voor de beoordeling van de toetsen van het 
schoolexamen gebruikt de docent de cijfers 1 t/m 10 met de daartussen liggende cijfers met 



één decimaal. De cijfers worden door de docent in de daarvoor bestemde kolom in Somtoday 
ingevoerd.  
Aan een toets gaat dikwijls een proeftoets of diagnostische toets vooraf. Soms bestaat een 
toets uit verschillende onderdelen. In dat geval kun je voor elk onderdeel een deelcijfer krijgen, 
het gemiddelde van alle deelcijfers is dan je toetscijfer. De cijfers van enkele kleine opdrachten 
kunnen worden gecombineerd tot één opdrachtcijfer. Voor de vakspecifieke zaken 
(bijvoorbeeld rond mondelinge toetsen): raadpleeg het vak-PTA. Iedere leerling heeft 
inzagerecht in de door hem/haar gemaakte toets tot 10 werkdagen na het bekend worden van 
het cijfer op die toets. Voor verdere regelgeving rondom toetsen: zie blz. 22 e.v. 
 
 
A.3 Tussentijdse toetsing 
Vakgroepen kunnen ertoe besluiten om ook in de les – dus buiten de toetsperiodes – te 
toetsen. Deze toetsen zijn in de betreffende kolm als zodanig herkenbaar ook in de vak-PTA’s 
opgenomen (zie csg Bogerman schoolwiki). 
  
 
A.4 Absentie bij tussentijdse toetsing 
Wanneer je om buitengewone redenen (ziekte, familieomstandigheden e.d.) bij de presentaties 
en spreekvaardigheidstoetsen bij de (moderne) talen niet aanwezig kunt zijn, dan moet dat in 
een vroegtijdig stadium, maar uiterlijk 08.10 uur op de dag van de toets telefonisch aan de 
administratie én telefonisch (indien tel.-nummer docent bekend) of per mail aan de 
betreffende docent worden gemeld.  
Ben je ongeoorloofd afwezig, dan moet je op een later tijdstip – door de afdelingsleiding en/of 
de vakdocent bepaald – deze toets alsnog doen. De beoordelingsschaal van deze bijzondere 
inhaaltoets wordt aangepast: niet 1,0 t/m 10, maar 1,0 t/m 6,0.  
Tot het moment waarop deze inhaaltoets is gedaan en beoordeeld, noteert de vakdocent ‘Inh.’ 
in Somtoday ten teken dat de betreffende toets niet is gedaan én als signaal voor een 
onvolledige cijferlijst (zie ook onder B). 
  
 
A.5 Praktische opdrachten  
Praktische opdrachten (PO) worden beoordeeld met een cijfer. Een PO wordt opgegeven en 
toegelicht in de eerste week van een periode. Bij de opdracht zelf, in het PTA van dat vak 
en/of in de studieplanner is de uiterste inleverdatum duidelijk vermeld. Als je een PO te laat 
inlevert, gaat dit ten koste van je cijfer. Elke week dat je het later inlevert, levert een punt 
aftrek op je PO-cijfer op (1-5 werkdagen te laat: 1 punt aftrek, 6-10 werkdagen te laat: 2 
punten aftrek, 11-15 werkdagen te laat: 3 punten aftrek). Meer dan drie weken (> 15 
werkdagen) te laat zonder geldige reden – dit ter beoordeling van de vakdocent – en zonder 
overleg betekent altijd het cijfer 1,0 (zorg dus altijd op tijd voor goed overleg). De uiterste 
inleverdatum van PO’s is in de regel ruim voor aanvang van de toetsweken, namelijk uiterlijk 
10 werkdagen voor de eerste toetsdag.  
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A.6 Cijferoverzicht in Somtoday  
In het cijferoverzicht in Somtoday kunnen meerdere kolommen per periode zichtbaar zijn: 

• een kolom voor het toetscijfer (het cijfer van de eindtoets of het gewogen gemiddelde 
van meerdere deeltoetsen); 

• een kolom voor het herkansingscijfer (het cijfer van de herkansingstoets); 
• een kolom voor een praktische opdracht (PO) (het cijfer van de PO of het gewogen 

gemiddelde van meerdere kleine PO’s); 
• een kolom voor een handelingsdeel (een aanduiding O, V of G voor (een of meer) 

uitgevoerde handelingsdelen). 
In de vak-PTA’s staat aangegeven hoe de cijfers voor toetsen en praktische opdrachten 
meetellen voor de overgang naar de volgende klas(sen) en/of voor het schoolexamen: de 
zogenaamde wegingsfactoren. Door overmacht (bijvoorbeeld bij langdurige afwezigheid van een 
docent en daardoor veel lesuitval of bij een tijdelijke scholensluiting i.v.m. COVD-19) kan een 
toets vervallen; in zo’n bijzonder geval zullen de wegingsfactoren worden aangepast. 
Met je Bogerman-account heb je toegang tot jouw cijferoverzicht in Somtoday. Hiermee kun 
je voortdurend op de hoogte zijn van je behaalde resultaten en de ingevoerde gegevens 
checken. Wanneer zaken naar jouw mening in Somtoday foutief zijn ingevoerd, bespreek je 
dit tijdig met je vakdocent/mentor. 
 
 
A.7 Controledagen  
Op een drietal momenten in het schooljaar staat een controledag gepland. De absenties (OA, 
OT, UL e.d.) moeten op dat moment allemaal zijn verantwoord. Blijf je hierbij in gebreke, dan 
verspeel je het recht op herkansing van een toets uit de voorafgaande periode(n). 
 
Data van de controledagen: 
periode 1 (4havo, 4vwo)  4 november 2022 
periode 6/ 10 (5havo, 5vwo, 6vwo) 25 november 2022 
periode 2 (4havo, 4vwo)  9 december 2022 
periode 3/ 7/ 11   10 februari 2023 
periode 4/ 8 (4havo, 4vwo, 5vwo) 21 april 2023 
 
A.8 Eindcontrole cijfers en handelingsdelen 
Aan het einde van het schooljaar heeft voor alle jaarlagen van havo en vwo de eindcontrole 
van de cijfers en de handelingsdelen plaats: 
• voor de examenklassen: de cijfers en handelingsdelen van het complete schoolexamen. 
• voor de niet-examenklassen: alle cijfers en handelingsdelen van dat jaar.  
Leerlingen controleren met behulp van het cijferoverzicht in Somtoday alle gegevens uit hun 
cijferadministratie. Wanneer er cijfers, resultaten e.d. in Somtoday onjuist zijn, moet de 
leerling tijdig per mail contact opnemen met de betreffende vakdocent(en). Uiterlijke datum 
voor dit contact/overleg: 21.00 uur op de avond voorafgaand aan de eindcontrole. Er kan 
eventueel ook een afspraak worden gemaakt voor verder persoonlijk overleg op de dag van 
de eindcontrole tot uiterlijk 10.00 uur. Elke vakdocent is verantwoordelijk voor het tijdig 
aanpassen en de correcte invoer van de cijfers.  
Voor de examenklassen is de eindcontrole op 20 april 2023 
Voor de niet-examenklassen op 10 juli 20234. 
 
 

 
4 Data onder voorbehoud. Definitieve data na vaststelling jaarrooster. 



 
A.9 Jaarcijfer 
In de niet-examenklassen wordt er voor het schoolexamen een jaarcijfer per vak berekend. Dit 
jaarcijfer telt in de volgende klas mee voor het schoolexamen. In de PTA’s (per vak op csg 
Bogerman schoolwiki) staat aangegeven welke weging van toepassing is op het jaarcijfer van 
het voorafgaande leerjaar.  
 
 
A.10 Schoolpas 
De Bogerman-schoolpas heb je altijd bij je, zodat je je – wanneer en waar dat wordt gevraagd 
– kunt legitimeren als Bogerman-leerling. Bij (inhaal-)toetsen, herkansingen en bij de 
terugkomuren leg je deze pas op je tafel, duidelijk zichtbaar voor de surveillant. 
 
 
A.11 Inhalen achterstallige opdrachten, handelingsdelen e.d. 
Een van de voorwaarden om aan het einde van het schooljaar te kunnen worden bevorderd, 
resp. om aan het centraal examen te mogen deelnemen, is dat het cijferbeeld compleet moet 
zijn en dat alle (praktische) opdrachten, handelingsdelen e.d. moeten zijn afgerond en 
beoordeeld (vgl. § J, K en L in dit document). Om hiaten en achterstanden, speciaal aan het 
einde van het schooljaar, (helpen) te voorkomen, kan een docent je bij tussentijdse controle 
verplichten om op een of meer door hem vastgestelde ‘werkmiddagen’ (donderdag) opgelopen 
achterstanden in te halen.  
 
A.12 Profiel- of vakkenwisseling 
Wellicht kom je er na een aantal weken in 4havo en 4vwo achter dat het profiel of een bepaald 
vak toch niet bij je past. Je kunt dan ná de eerste toetsperiode, maar vóór 1 november 2022 
een verzoek indienen om nog te kunnen wisselen. Je bespreekt dit allereerst met je mentor 
die jou vervolgens kan doorverwijzen naar de decaan en leerjaarcoördinator. De 
mogelijkheden tot wisselen zijn echter zeer beperkt en er kan niet vooraf worden 
gegarandeerd dat dat gaat lukken; het hangt van veel factoren af, waarbij de omvang van een 
inhaalprogramma (per vak verschillend!), groepsgrootte en rooster(blokkades) een belangrijke 
rol spelen.  
 
B. Het inhalen van toetsen  
 
Het komt voor dat je tijdens het eerste toetsmoment een of meer toetsen niet kunt maken 
(bijvoorbeeld wegens ziekte); deze toetsen moeten daarna worden ingehaald. Tot het moment 
waarop de toets is ingehaald, resp. is gecorrigeerd, staat er “Inh.” in Somtoday. Dit is voor 
iedere betrokkene tevens het teken dat jouw cijferlijst (nog) niet compleet is. Denk eraan: met 
een incomplete cijferlijst kun je niet worden bevorderd, resp. worden toegelaten tot het CE! 
 
Afspraken en regels 

 
1.  je komt in aanmerking voor een inhaaltoets, wanneer je tijdig en correct (met reden!) 

voor het eerste toetsmoment bent afgemeld (GA). Is dat niet gebeurd (OA), dan moet 
je nog steeds de toets inhalen op het eerste inhaalmoment, maar je verspeelt het recht 
op herkansing van de gehele  betreffende periode.   

2a. ben je op het vastgestelde inhaalmoment afwezig, maar ben je wel tijdig én met een 
geldige reden afgemeld (GA), dan haal je de toets in op een door de school vast te 
stellen inhaalmoment halverwege en aan het eind van het schooljaar (voor 5havo en 
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6vwo: maart/april). Ben je ook dan afwezig, dan wordt voor de betreffende toets het 
cijfer 1,0 ingevoerd;   

2b.  ben je op het afgesproken inhaalmoment afwezig zonder een tijdige en geldige afmelding 
(OA), dan wordt voor de betreffende toets het cijfer 1,0 ingevoerd;   

2c. moet je meerdere toetsen inhalen, dan wordt een ‘rooster op maat’ gemaakt; 
3.  inhaaltoetsen kunnen niet worden herkanst. 
4. het inhalen van gemiste toetsen kan uitsluitend op een van de centrale inhaalmomenten 

(C.I.M.) worden gedaan. De inhaaldata zijn (wijzigingen voorbehouden; deze worden 
tijdig bekend gemaakt): 
11 november 2022   periode 1 (4h, 4v) 
12-15 december 2022:  periode 2 (4h/v;  periode 6 (5h/v);     periode 10 (6v) 
20, 21 februari 2023:  periode 3 (4h/v);  periode 7 (5h/v);     periode 11 (6v) 
(wrsch. begin) april 2023: periode 8 (5h);  periode 12 (6v) 
9, 10 mei 2023:  periode 4 (4h/v);  periode 8 (5v) 
5-7 juli 2023:   periode 5 (4h/v);   periode 9 (5v)  

 

 
 
C. Herkansingen  
 
C.1 Algemeen 
Er worden in het schooljaar drie herkansingsmomenten georganiseerd.  Je kunt telkens één 
toets uit de voorafgaande periode herkansen (NB  Voor klas 4 havo/vwo geldt dat de eerste 
herkansing voor een toets uit periode 1 of 2 kan worden ingezet – zie ook herkansingsdata).  
De toetsen uit de laatste toetsweek van de leerjaren 4havo, 4vwo en 5vwo kun je niet 
herkansen. 
De herkansingsdata zijn (tijdstippen worden tijdig bekendgemaakt): 

• periode 1 + 2 / 6/ 10    21 december 2022 
• periode 3 /7 /11    23 februari 2023 
• periode 8 (5havo) /12 (6vwo)   13 april 2023 
• periode 4 (4havo, 4vwo) /8 (5vwo)   25 mei 2023 

 
De volgende regels gelden hierbij: 
 
• als je voor een vak gebruik wil maken van een herkansing, moet je je altijd via ItsLearning 

voor dat vak opgeven; 



• bij herkansingen telt het hoogste cijfer; 
• elke toets mag, ongeacht het cijfer, worden herkanst, tenzij in het PTA is aangegeven dat 

de betreffende toets niet herkansbaar is; 
• ben je tijdens het herkansingsmoment afwezig, dan vervalt de herkansingsmogelijkheid. 

M.a.w.: een gemiste herkansing kan niet worden ingehaald. 
• NB. Ook een project binnen het vak O&O is herkansbaar, maar uitsluitend wanneer dit 

met een onvoldoende is beoordeeld. Gezien de specifieke onderwijs- en toetsvorm binnen 
O&O geldt t.a.v. deze herkansing ook een aangepaste regeling die aan het begin van het 
schooljaar door de vakdocent(en) O&O wordt uitgelegd en toegelicht. 
 

 
C.2 Opgeven herkansingen 
Als je voor een vak gebruik mag en wilt maken van een herkansing (zie ook § A. 7), ben je 
verplicht je daarvoor op te geven. Deze opgave gaat via het vak ‘herkansingen/jaarlaag’ op 
ItsLearning. Ná het verstrijken van de gestelde deadline kun je je niet meer opgeven 
en dan kun je dus niet aan de herkansing meedoen!   
Als jij je later bedenkt en je voor een opgegeven herkansing wilt terugtrekken, dan kan dat. 
Dit doe je door vóór de herkansingsdag een mail te sturen naar de leerjaarcoördinator. 
 
 
 
D. Het profielwerkstuk (PWS) 
 
In de bovenbouw havo/vwo maak je een profielwerkstuk (hierna: PWS);  
Het profiel waar je examen in doet is bepalend bij de keuze van je onderwerp. 
• Het PWS schrijf je over een onderwerp dat aansluit bij een vak dat je in je vakkenpakket 

hebt. Bij voorkeur is dat een vak uit je profieldeel. Een combinatie van een of meer vakken 
is, na overleg, vaak ook mogelijk. 

Je kiest voor een PWS een hoofdvak, maar uitwerking van het betreffende onderwerp kan 
erin resulteren dat ook een onderwerp uit een ander vak behandeld wordt, resp. aan de orde 
komt. Het PWS behoort in het eindexamenjaar van havo en vwo te zijn afgerond. Als je het 
PWS na de deadline inlevert, kan jouw cijfer op het PWS nooit hoger worden dan een 5,0. 
Gedetailleerde informatie over het profielwerkstuk is te vinden in de PWS-handleiding van 
jouw afdeling. 
 
Bij op enig moment geconstateerde fraude (bijvoorbeeld plagiaat) wordt het PWS onmiddellijk 
ongeldig verklaard. Je mag in elk geval niet met het gekozen onderwerp verder gaan. Door de 
schoolleiding worden, na raadpleging van de betrokkenen, maatregelen getroffen. Daarbij moet 
er in elk geval een nieuw PWS-onderwerp worden gekozen en een plan van aanpak worden 
vastgesteld (dit in overleg met en op aanwijzing van de leden van de PWS-commissie van jouw 
afdeling). Vanaf dat moment gelden dezelfde regels en voorwaarden, zoals hierboven 
omschreven (let daarbij speciaal op de gevolgen bij het overschrijden van de voorgeschreven 
deadline!). 
 
Voor een precieze omschrijving van data, eisen e.d.: raadpleeg het vak PWS in ItsLearning. 
 
 
 
 



E. Jaarrooster 2022-2023 
Hieronder vind je een globale indeling van het schooljaar, met o.a. toetsweken, vakanties etc. 
Eventuele wijzigingen worden zo spoedig mogelijk bekend gemaakt. 
 
augustus 29 

30 
31 

start schooljaar 
ontvangsten, kennismaking, introductie e.d. 
start 1ste roosterperiode / start lessen volgens rooster / start 
periode 1/ 6/ 10 

september 12/13 t/m 16 meerdaagse schoolreis 5havo/5vwo/6vwo 
oktober 12 t/m 14 

15 t/m 23 
24 

4havo + 4vwo: toetsweek 1 
HERFSTVAKANTIE 
start periode 2 (4havo + 4vwo) 

november 1 
4 
7 t/m 11 
11 
14 
25 
29 t/m 1 dec. 

4havo + 4vwo: deadline aanvragen vakkenwissel 
4havo + 4vwo: controledag periode 1 
5havo + 5vwo + 6vwo: toetsweek 6/ 10 
4havo + 4vwo: inhalen toetsen per. 1, * 
start periode 7/11 (5havo + 5vwo + 6vwo) 
5havo + 5vwo + 6vwo: controledag periode 6/ 10 
4havo + 4vwo: toetsweek 2 

december 5 
9 
12 t/m 15 
21  
24 t/m 8 jan. 

start periode 3 (4havo + 4vwo) 
4havo + 4vwo: controledag periode 2 
4/5havo + 4/5/6vwo: inhalen toetsen per. 2 /6/ 10* 
4/5havo+4/5/6vwo:: herkansingen per. 1 + 2 (klas 4) / 6 / 10 1ste 
t/m 3de uur 
KERSTVAKANTIE 

januari 23 t/m 27 
23 t/m 27 
 
 
 
30 

4/5havo + 4/5/6vwo: toetsweek 3/ 7/ 11 
[NB  3havo + 3vwo: toetsweek 1] 
Cito kijk-/luistertoetsen examenklassen 

• adviesdata: 23 jan. FATL havo en DUTL vwo; 24 jan. 
DUTL havo en FATL vwo; 25 jan.: ENTL vwo; 27 jan.: 
ENTL havo 

start 2de roosterperiode / start periode 4/ 8/ 12 
februari 10 

20 t/m 21 
23 
25 t/m 5 mrt. 

4/5havo + 54/5/6vwo: controledag per. 3/ 7/ 11 
4/5havo + 4/5/6vwo: inhalen toetsen per. 3 /7 / 11* 
4/5havo + 4/5/6vwo: herkansingen per. 3/ 7/ 11 1ste t/m 3de luur 
VOORJAARSVAKANTIE 

maart 27 t/m 31 
31 t/m 6 apr. 

5havo + 6vwo: toetsweek 8/ 12 
4havo + 4vwo + 5vwo: toetsweek 4/ 8  

april 3 t/m 6 
n.n.b. 
7 
10 
11 
11 t/m 14/15 
13 
19 
 

5havo + 6vwo: mondelingen NETL, ENTL, DUTL, FATL 
5havo + 6vwo: inhalen toetsen per. 8 / 12* 
Goede Vrijdag 
Tweede Paasdag 
start periode 5/ 9 (4havo + 4vwo + 5vwo) 
meerdaagse excursies 4havo (4 dgn.) en 5vwo (5 dgn.) 
herkansingen 5havo + 6vwo, mod. 8/ 12 1ste t/m 3de uur 
cijfersluiting 5havo + 6vwo 



20 
 
21 
24 t/m 28 

eindcontrole cijfers schoolexamen 5havo + 6vwo, opening 
examenperiode 
4havo + 4vwo + 5vwo: controledag periode 4/ 8 
organisatiedagen (schoolvrij, incl. Koningsdag op 27 apr.) 

mei 1 t/m 7 
9 t/m 10   
11 t/m 30 
18 t/m 19 
25 
29 

MEIVAKANTIE  
4havo + 4vwo + 5vwo: inhalen toetsen per. 4 /8* 
CE 1ste tijdvak 
Hemelvaartsdag + lesvrije vrijdag 
herkansingen 4havo, 4vwo, 5vwo per. 4/ 8 1ste t/m 3de luur 
Tweede Pinksterdag 

juni 14 
19 t/m 22 
28 t/m 4 juli 
28 t/m 4 juli 
30 

uitslag CE 1ste tijdvak 
CE 2de tijdvak (incl. aangewezen vakken) 
4havo + 4/5vwo: toetsweek 5/ 9 
[NB  3havo + 3vwo: toetsweek 2] 
uitslag CE 2de tijdvak 

juli 5 t/m 7 
10 
11 
12 
13 
22 t/m 3 sept. 

3/4havo + 3/4/5vwo: inhalen toetsen per. 5/ 9* 
3/4havo + 3/4/5vwo: cijfersluiting 
diploma-uitreiking havo (1) 
diploma-uitreiking havo (2) 
diploma-uitreiking vwo 
ZOMERVAKANTIE  

* tijdstip wordt tijdig bekendgemaakt 
 
NB  Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend; wijzigingen voorbehouden 
 
Examenkandidaten moeten rekening houden met calamiteiten: plan dus geen vakantie e.d. 
direct ná je laatste examen! 
 
 
 
F.  Toetsrooster 
 
Van elke toetsperiode (van toetsen én herkansingen) verschijnt vooraf een rooster. Dit 
rooster staat je in persoonlijk rooster op ‘Zermelo’. Voor de Cito kijk- en luistertoetsen bij 
de moderne (vreemde) talen én voor de data voor de rekenexamens gelden landelijk 
vastgestelde periodes en/of dagen. Informatie hierover ontvang je tijdig. 
 
Je bent zelf verantwoordelijk voor het naleven van de toetsdata en -plaatsen. Je bent verplicht 
om uitsluitend in díe toetsruimte die op je rooster staat, je toets te maken. Meld je je bij de 
verkeerde toetsruimte dan word je niet toegelaten. Aan eventuele misverstanden kun je geen 
rechten op inhaaltoetsen of extra herkansingen ontlenen. 
 
Bij ziekte en afwezigheid tijdens toetsen moet je (elke dag opnieuw) door je ouders/verzorgers 
(via ‘Formulieren’ in de Bogerman-app of, bij technische of digitale problemen, telefonisch 
onder 0515 482482) worden afgemeld (zie ook de afzonderlijke regelgeving bij ‘Absentie bij 
tussentijdse toetsing’, § A.4!). 
 
Alle eindexamenkandidaten ontvangen de data van het Centraal Eindexamen zodra die 
definitief zijn vastgesteld. Zo ook het rooster voor de eindexamens. 



Deze informatie is ook via csg Bogerman schoolwiki beschikbaar en te raadplegen. 
 
 
G. Onregelmatigheden 
 

1  Indien een kandidaat zich ten aanzien van enig deel van het eindexamen of 
deeleindexamen dan wel ten aanzien van een aanspraak op ontheffing aan enige 
onregelmatigheid schuldig maakt of heeft gemaakt, dan wel zonder geldige reden 
afwezig is, kan de directeur maatregelen nemen. 

2  De maatregelen, bedoeld in het eerste lid, die afhankelijk van de aard van de 
onregelmatigheid ook in combinatie met elkaar genomen kunnen worden, zijn: 

• het toekennen van het cijfer 1 voor een toets van het schoolexamen, de rekentoets 
of het centraal examen, 

• het ontzeggen van de deelname of de verdere deelname aan een of meer toetsen van 
het schoolexamen, de rekentoets of het centraal examen, 

• het ongeldig verklaren van een of meer toetsen van het reeds afgelegde deel van het 
schoolexamen, de rekentoets of het centraal examen, 

• het bepalen dat het diploma en de cijferlijst slechts kunnen worden uitgereikt na een 
hernieuwd examen in door de directeur aan te wijzen onderdelen. 

Indien het hernieuwd examen bedoeld in de vorige volzin betrekking heeft op een of meer 
onderdelen van het centraal examen legt de kandidaat dat examen af in een volgend tijdvak 
van het centraal examen.  

3  Het besluit waarbij een in het eerste lid bedoelde maatregel wordt genomen, wordt 
tegelijkertijd in afschrift toegezonden aan de inspectie en, indien de kandidaat 
minderjarig is, aan de wettelijke vertegenwoordigers van de kandidaat. 

4  De kandidaat kan tegen een beslissing van de directeur van een school voor 
voortgezet onderwijs in beroep gaan bij de door het bevoegd gezag van de school in 
te stellen commissie van beroep. Van de commissie van beroep mag de directeur 
geen deel uitmaken. 

5  In overeenstemming met artikel 30a van de wet wordt het beroep binnen vijf dagen 
nadat de beslissing aan de kandidaat is bekendgemaakt, schriftelijk ingesteld bij de 
commissie van beroep. De commissie stelt een onderzoek in en beslist binnen twee 
weken na ontvangst van het beroepsschrift, tenzij zij deze termijn gemotiveerd heeft 
verlengd met ten hoogste twee weken. De commissie stelt bij haar beslissing zo nodig 
vast op welke wijze de kandidaat alsnog in de gelegenheid zal worden gesteld het 
eindexamen of deeleindexamen geheel of gedeeltelijk af te leggen onverminderd het 
bepaalde in de laatste volzin van het tweede lid. De commissie deelt haar beslissing 
schriftelijk mede aan de kandidaat, aan de ouders, voogden of verzorgers van de 
kandidaat indien deze minderjarig is, aan de directeur en aan de inspectie. 

(bron: Eindexamenbesluit v.o., Hoofdstuk 1, artikel 5) 

https://csgbogerman.schoolwiki.nl/docs#pta-locatie-sneek
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002399&artikel=30a&g=2019-11-12&z=2019-11-12


Maak je je bij een herkansingstoets aan enige onregelmatigheid schuldig, dan wordt de hiervoor 
beschreven handelwijze (punten 1 t/m 5) ook gevolgd. Het cijfer van de eerste toets blijft 
onveranderd. 
 
 
H. Zittenblijvers en gezakten 
 

Als je bent blijven zitten of niet bent geslaagd voor je eindexamen, val je onder het PTA-
reglement inclusief wegingsfactoren e.d. van het cohort waarin je dan terechtkomt.  

Ben je blijven zitten of ben je niet geslaagd voor je eindexamen, dan doe je het programma van 
het betreffende leerjaar over (zie voor vrijstellingen bij I). Voor het al of niet overdoen van 
een of meer handelingsdelen ligt de beslissing bij de betreffende vakgroep. 

 

I. Vrijstellingen  
 
Voor gezakte leerlingen geldt een vrijstellingsregeling voor de vakken die met een 
schoolexamen (SE) worden afgesloten, m.a.w.: waarvoor geen centraal examen (CE) bestaat. 
Deze vakken moeten wel met een voldoende zijn afgesloten. De vakken zijn: godsdienst, BSM, 
wiskunde D, O&O en informatica. Een vrijstellingsregeling geldt ook voor het PWS. Voor 
5havo-leerlingen die hun opleiding in 5vwo voortzetten geldt een vrijstellingsregeling m.b.t. de 
afgesloten vakken in klas 4. 
 
Voor leerlingen die in 4havo blijven zitten, geldt een vrijstellingsregeling voor de vakken 
maatschappijleer (MAAT) en culturele & kunstzinnige vorming (CKV), mits deze vakken 
volledig en met een voldoende zijn afgesloten. Voor zittenblijvers in 4vwo geldt deze regeling 
voor MAAT en voor zittenblijvers in 5vwo voor CKV. 
 
 
J. Slaag-/zakregeling 6vwo 
 
Voor de eindexamenleerlingen geldt dat je alleen kunt slagen als: 

1) al je handelingsdelen tijdig en naar behoren zijn afgerond, 
2) je cijferbeeld compleet is,  
3) je profielwerkstuk tijdig is afgerond, 
4) al je absenties zijn verantwoord. 

Een 6vwo-leerling heeft 9 cijfers die meewegen. Dit zijn Nederlands, Engels, een moderne 
vreemde taal, vier profielvakken, één vak in het vrije deel en het combinatiecijfer 
(godsdienst/levensbeschouwing, CKV, maatschappijleer, PWS) *. NB  Bij gymnasiumleerlingen is 
het combinatiecijfer gebaseerd op PWS, godsdienst/levensbeschouwing en maatschappijleer. 
 
In de huidige regeling slaag je wanneer:  

1. voor het centraal schriftelijk examen gemiddeld een voldoende is gehaald. 
Je bent gezakt als het gemiddelde cijfer voor het CSE lager is dan een 5,50; 
 

2. ten hoogste één vijf voor het eindcijfer van de kernvakken Nederlands, 
Engels en wiskunde is behaald (NB Een cijfer lager dan een vijf bij deze 
vakken is dus niet toegestaan); 
 



 
3. je eindcijfers voldoen aan de volgende eisen: 
- alle vakken die meewegen zijn met een voldoende afgesloten. 
- of één eindcijfer is een 5 en de rest is 6 of hoger 
- of één eindcijfer is een 4 en de rest is 6 of hoger en waarbij het gemiddelde over alle 

vakken ten minste 6,0 is 
- of twee eindcijfers zijn een 5, de rest 6 of hoger en waarbij het gemiddelde over alle 

vakken ten minste 6,0 is 
- of twee eindcijfers zijn een 5 en een 4, de rest 6 of hoger en waarbij het gemiddelde 

over alle vakken ten minste 6,0 is 
- LO is met een voldoende of goed afgesloten 

 
* De deelcijfers van het combinatiecijfer (maatschappijleer, PWS, CKV en godsdienst) 
moeten een 4 of hoger zijn. Alle deelcijfers van het combinatiecijfer tellen even zwaar mee 
en worden afgerond op gehele getallen. Het combinatiecijfer wordt bepaald door het 
gemiddelde van de deelcijfers. Voor deze berekening worden de afgeronde cijfers gebruikt. 
 
NB. De eindcijfers van alle vakken, zowel van de vakken met uitsluitend een schoolexamen 
als van de vakken die een schoolexamen én een centraal examen hebben, worden in één 
stap afgerond naar een geheel getal. D.w.z.: is de eerste decimaal een 4 of lager: naar 
beneden. Indien de eerste decimaal een 5 of hoger is: naar boven. 
 

K. Slaag-/zakregeling 5havo  
 
Voor de eindexamenleerlingen geldt dat je alleen kunt slagen als: 

1) al je handelingsdelen tijdig en naar behoren zijn afgerond, 
2) je cijferbeeld compleet is,  
3) je profielwerkstuk tijdig is afgerond, 
4) al je absenties zijn verantwoord. 

Een 5havo-leerling heeft 8 cijfers die meewegen. Dit zijn Nederlands, Engels, vier 
profielvakken, één vak in het vrije deel en het combinatiecijfer (godsdienst/levensbeschouwing, 
CKV, maatschappijleer en PWS)*, 
 
In de huidige regeling slaag je wanneer:  

1. voor het centraal schriftelijk examen gemiddeld een voldoende is gehaald. 
Je bent gezakt als het gemiddelde cijfer voor het CSE lager is dan een 5,50;  
 

2. ten hoogste één vijf voor het eindcijfer van de kernvakken Nederlands, 
Engels en wiskunde is behaald (NB. Een cijfer lager dan een vijf bij deze 
vakken is dus niet toegestaan); 

 
3. je eindcijfers voldoen aan de volgende eisen: 
- alle vakken die meewegen zijn met een voldoende afgesloten. 
- of één eindcijfer is een 5 en de rest is 6 of hoger 
- of één eindcijfer is een 4 en de rest is 6 of hoger en waarbij het gemiddelde over alle 

vakken ten minste 6,0 is 
- of twee eindcijfers zijn een 5, de rest 6 of hoger en waarbij het gemiddelde over alle 

vakken ten minste 6,0 is 
- of twee eindcijfers zijn een 5 en een 4, de rest 6 of hoger en waarbij het gemiddelde 

over alle vakken ten minste 6,0 is 



- LO moet met een voldoende of goed zijn afgesloten 
 

* De deelcijfers van het combinatiecijfer (maatschappijleer, CKV, PWS, godsdienst) 
moeten een 4 of hoger zijn. Alle deelcijfers van het combinatiecijfer tellen even zwaar mee 
en worden afgerond op gehele getallen. Het combinatiecijfer wordt bepaald door het 
gemiddelde van de deelcijfers. Voor deze berekening worden de afgeronde cijfers gebruikt. 
 
N.B. De eindcijfers van alle vakken, zowel van de vakken met uitsluitend een schoolexamen 
als van de vakken die een schoolexamen én een centraal examen hebben, worden in één 
stap afgerond naar een geheel getal. D.w.z.: is de eerste decimaal een 4 of lager: naar 
beneden. Indien de eerste decimaal een 5 of hoger is: naar boven. 
 

Schoolexamen rekenen voor leerlingen zonder wiskunde (m.i.v. 2020-2021) 

Voor havoleerlingen die geen eindexamen doen in het vak wiskunde is het van belang dat het 
vervolgonderwijs kan zien wat het rekenniveau van een leerling is. Daarom is voor deze groep 
leerlingen in havo (profiel C&M) een schoolexamen rekenen (3F) verplicht. De afnamevorm 
en het aantal examens bepaalt de school zelf. Hierdoor kan er bijvoorbeeld ook rekening 
worden gehouden met relatief zwakke rekenaars. Het resultaat voor het schoolexamen 
rekenen telt niet mee in de uitslag, maar wordt vermeld op een bijlage bij de cijferlijst. Elk 
schooljaar wordt er voor deze groep in leerlingen in 5havo een vak-PTA Rekenen vastgesteld. 
In dat leerjaar hebben ook begeleidingslessen en de toetsafname plaats. 

Bron: https://www.nieuwsbrievenminocw.nl/actueel/nieuws/2020/05/26/afschaffing-rekentoets 

 
L. Bevorderingsregeling 4havo, 4vwo, 5vwo 
 

L.1 Richtlijnen 

Bij het nemen van een bevorderingsbesluit gelden de volgende richtlijnen: 

· het eindcijfer van het voortgangsdossier bepaalt of een leerling kan worden bevorderd naar 
het volgende leerjaar;  

· het docententeam van de leerling bespreekt de resultaten/cijfers en andere relevante zaken 
met betrekking tot het leer- en ontwikkelproces van de leerling, zoals motivatie, leerhouding, 
inzet, maar ook zijn/haar sociaal-emotionele ontwikkeling en specifieke onderwijs- en 
zorgbehoeften, alsmede een mogelijke discrepantie tussen voortgangscijfers en 
schoolexamencijfers; 

· de afdelingsleider neemt het besluit over bevordering of doubleren aan de hand van de 
bevorderingscriteria zoals in deze regeling benoemd; 

· van de bevorderingscriteria kan in bijzondere gevallen worden afgeweken. In dat geval 
worden de ouders/verzorgers schriftelijk in kennis gesteld van de motieven voor de 
uiteindelijke beslissing. Indien de leerling 18 jaar of ouder is ontvangt de leerling zelf deze 
informatie; 

https://www.nieuwsbrievenminocw.nl/actueel/nieuws/2020/05/26/afschaffing-rekentoets


 
L.2 Bevorderingscriteria 
 
Algemene criteria: 
Voor alle leerlingen in de bovenbouw gelden de volgende voorwaarden om voor bevordering 
in aanmerking te komen: 
 
1. alle handelingsdelen zijn tijdig en naar behoren afgerond én 
2. het cijferbeeld is compleet én 
3. geen enkel eindcijfer is lager dan 4 én 
4. alle absenties zijn verantwoord. 
 
ad 1 en 2) Hieronder vallen alle zaken die beschreven staan in de vak-PTA’s voor de klassen 
4 en 5havo en 4, 5 en 6vwo. In dit laatste document (het vak-PTA) staat het gehele programma 
voor het schoolexamen (SE) van elk vak per leerjaar beschreven. 
 
Voorts:  
1. een leerling wordt beoordeeld op alle vakken die hij/zij in het betreffende schooljaar heeft 

gevolgd; 
2. het eindrapportcijfer voor een vak is het gemiddelde van de meetellende cijfers die voor 

dat vak gedurende dat schooljaar zijn behaald. Het eindrapportcijfer wordt berekend 
volgens de wegingsfactoren van meetellende cijfers: deze wegingsfactoren zijn opgenomen 
in het PTA; 

3. het cijfer op het eindrapport is een cijfer dat is afgerond op een geheel getal. Het getal 
wordt naar beneden afgerond als het cijfer achter de komma een 4 of lager is. Het getal 
wordt naar boven afgerond als het eerste cijfer achter de komma een 5 of hoger is. 
(bijvoorbeeld: 6,50 wordt afgerond naar 7 en 6,49 wordt afgerond naar 6). 

 
Een leerling wordt bevorderd naar het volgende leerjaar als aan de volgende voorwaarden 
voldaan is: 
1. de leerling heeft voor de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde ten hoogste één 

tekortpunt (ten hoogste éénmaal het cijfer 5 behaald) én  
2. LO is met ‘voldoende’ of ‘goed’ afgesloten én 
3. geen van de afzonderlijke cijfers in het combinatiecijfer is lager dan een 4 én 
4. de leerling is bevorderbaar op basis van de volgende tabel: 

 
onvoldoendes tekortpunten compensatiepunten beslissing 
geen geen niet nodig bevorderbaar 
1x5 1 punt niet nodig bevorderbaar 
2x5 óf 1x4 2 punten 2 punten bevorderbaar 
1x5 én 1x4 3 punten 3 punten bevorderbaar 
alle andere gevallen   niet bevorderbaar 

 
Toelichting 
• het cijfer 5 zorgt voor één punt tekort, het cijfer 4 zorgt voor twee punten tekort, enz.  
• het cijfer 7 zorgt voor één punt compensatie, het cijfer 8 voor twee punten compensatie, 

enz.  
• het cijfer 4 (of lager) bij de vakken Nederlands, Engels en wiskunde betekent dat de 

leerling niet bevorderd wordt.  



 
Combinatiecijfer 
Het combinatiecijfer is het afgeronde gemiddelde van de afgeronde eindcijfers voor de vakken 
maatschappijleer, godsdienst/levensbeschouwing en CKV. De cijfers tellen niet afzonderlijk 
mee (zie ook hierna bij *). NB  Bij gymnasiumleerlingen is het combinatiecijfer gebaseerd op 
godsdienst/levensbeschouwing en maatschappijleer 
 
Meetellende vakken 
Een vwo-leerling heeft 9 cijfers die meewegen. Dit zijn Nederlands, Engels, een moderne 
(vreemde) of klassieke taal, vier profielvakken, één vak in het vrije deel en het combinatiecijfer. 
 
Een havoleerling heeft 8 cijfers die meewegen. Dit zijn Nederlands, Engels, vier profielvakken, 
één vak in het vrije deel en het combinatiecijfer *. 
 
* De deelcijfers van het combinatiecijfer moeten een 4 of hoger zijn. Alle deelcijfers van het 
combinatiecijfer tellen even zwaar mee en worden afgerond op gehele getallen. Het 
combinatiecijfer wordt bepaald door het gemiddelde van de deelcijfers. Voor deze berekening 
worden de afgeronde cijfers gebruikt. 
 
NB. Ook het profielwerkstuk (PWS) maakt deel uit van het combinatiecijfer, maar het cijfer voor dit 
onderdeel wordt uitsluitend in 5havo en 6vwo bij het combinatiecijfer betrokken.. 
 
Discretionaire bevoegdheid 
De afdelingsleider heeft de discretionaire bevoegdheid om van de bevorderingscriteria af te 
wijken.  
 
 
 
 
L.3 Aanvullende informatie 
 
- de vak-PTA’s zijn te vinden op csg Bogerman schoolwiki (documenten); 
- zowel tweemaal doubleren in hetzelfde leerjaar (bijvoorbeeld twee keer doubleren in 

3havo) als doubleren in twee opeenvolgende leerjaren (bijvoorbeeld eerst doubleren in 
4vwo en vervolgens doubleren in 5vwo) betekenen dat er geen vervolg op Bogerman is 
toegestaan. Samen met de leerling en zijn/haar ouders zal er naar een passende oplossing 
worden gezocht; 

- in gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de afdelingsleider. Dit besluit wordt 
genomen gehoord de docentenvergadering en na overleg met de rector. Het besluit 
wordt door de afdelingsleider geborgd in een centraal register. 

 
 
 
M. Hulpmiddelen bij centraal eindexamen (CE) en toetsen (schoolexamen, SE) 
 
Door het College voor Toetsing en Examens (CvTE) is vastgesteld welke hulpmiddelen er op 
het centraal eindexamen per vak zijn toegestaan; ze staan hieronder opgesomd. Voor meer 
gedetailleerde informatie (welke druk, welk type e.d.) kun je terecht bij de vakdocenten. 
Bovendien ontvang je vóór aanvang van het CE nog aanvullende en nauwkeurige informatie. 

https://csgbogerman.schoolwiki.nl/docs#pta-locatie-sneek


 
 
vak  toegestane hulpmiddelen 2023 
alle vakken  basispakket *) 
alle schriftelijke examens  eendelig woordenboek Nederlands  (of eendelig 

woordenboek Nederlands-vreemde taal en v.v.) 
Latijn, Grieks  Latijns resp. Grieks woordenboek  
Fries, moderne vreemde talen  woordenboek naar en van de doeltaal;  

(bij Engels op verzoek kandidaat: daarnaast ook 
woordenboek Engels-Engels)  

wiskunde A, B, C  - grafische rekenmachine **)  
- roosterpapier in cm2  

biologie, natuurkunde, scheikunde  - goedgekeurd informatieboek: Binas 6de editie óf 
Sciencedata  

 
Algemeen: het gebruik van een digitaal woordenboek is niet toegestaan. 
 
*) het standaard basispakket bij alle centrale examens bevat: schrijfmateriaal incl. 
millimeterpapier, tekenpotlood, blauw en rood kleurpotlood, liniaal met millimeterverdeling, 
passer, geometrische driehoek, vlakgum, rekenmachine. Bij de vakken waar een grafische 
rekenmachine (GR) is toegestaan is uitsluitend een GR toegestaan, dus géén gewone 
rekenmachine. 
 
**) Grafische rekenmachine 
Alleen wanneer (op basis van de syllabus van een vak) de grafische rekenmachine noodzakelijk 
blijkt wordt de grafische rekenmachine toegestaan. De enige vakken waar de grafische 
rekenmachine dientengevolge nog is toegestaan, zijn wiskunde A, B en C.  
 
Types toegestane grafische rekenmachines 
Het is mogelijk dat op een later moment nieuwe types worden toegestaan. Rekenmachines 
die in latere Regelingen worden opgenomen, mogen in eerdere jaren ook gebruikt worden. 
De machines die in 2021 in elk geval zijn toegestaan: 
• Casio: 
- fx-9860GII(SD) 
- fx-CG50. 
• Hewlett Packard: 
- HP Prime  
• Texas Instruments: 
- TI-84 Plus CE-T  
- TI-Nspire CX (alleen de versie zonder CAS)  
- TI-Nspire CX II-T (zowel versie met als zonder CAS) 

• NumWorks:  
- de GR van NumWorks 
 
 
Oudere types, ook die eerder wel waren toegestaan, zijn NIET meer toegestaan. 
 
 
Eisen toegestane grafische rekenmachine 



Een grafische rekenmachine is op het centraal examen alleen toegestaan als het geheugen en 
de functies die vaardigheden overbodig maken waarover de leerling volgens de syllabus moet 
beschikken zijn geblokkeerd door een door het CvTE goedgekeurde examenstand. Dat 
houdt onder meer in dat applicaties, programma's en (tekst)bestanden niet benaderbaar of 
bruikbaar zijn en dat een eventuele CAS-functionaliteit niet beschikbaar is. Het moet direct 
zichtbaar zijn of een machine in examenstand staat. Dit moet op ieder moment tijdens het 
examen te controleren zijn zonder de kandidaat te storen. Hiervoor kunt u terecht op de 
websites van de verschillende fabrikanten: www.casioeducatie.nl, hp-prime.nl, 
education.ti.com/nederland, https://www.numworks.com/nl/. 
De juiste OS of firmwareversies, die een door het CvTE goedgekeurde examenstand 
bezitten, worden in de maartaanvulling door het CvTE gepubliceerd. 
 
Verder geldt het volgende: 
a een grafische rekenmachine mag tijdens het examen niet op het lichtnet worden 
aangesloten of met andere apparatuur worden verbonden; 
b het is een kandidaat niet toegestaan tijdens het examen gebruik te maken van de grafische 
rekenmachine van een andere kandidaat; 
c h et is niet toegestaan dat de kandidaat tegelijkertijd de beschikking heeft over twee 
(grafische) rekenmachines; 
d in machines met een SD-slot mag tijdens het CE geen SD-kaart zitten 
 
 
Voor zover niet anders vermeld (in studiewijzer, ‘toetskop’ en/of PTA) gelden voor toetsen 
van het schoolexamen dezelfde toegestane hulpmiddelen, resp. regels.  
 
 
N. Begrippenlijst 
Bogerman-app:  de Bogerman-app vormt het centrale  communicatiekanaal tussen                            

ouders en de school. Mededelingen van algemene aard die voor grote  
groepen van belang zijn, verlopen via deze digitale route. 

Bogerman-mailbox: belangrijke mededelingen – voor jou persoonlijk of informatie van 
een vakdocent – worden regelmatig naar jouw Bogerman-mailadres 
gestuurd. Er wordt van je verwacht dat je jouw Bogerman-mail 
dagelijks checkt. 

CE:   centraal examen  
cijferoverzicht:   je cijfers worden door de vakdocent ingevoerd in Somtoday. Je kunt 

dit cijferoverzicht zelf inzien.  
combinatiecijfer:   het combinatiecijfer telt mee als onderdeel van het schoolexamen, 

resp. eindexamen. Het combinatiecijfer bestaat uit: maatschappijleer, 
CKV, het PWS en godsdienst (NB  PWS uitsluitend in 5havo en 6vwo). 

    Alle deelcijfers van het combinatiecijfer tellen even zwaar mee en het 
combinatiecijfer wordt bepaald door het gemiddelde van de deelcijfers, 
nadat die deelcijfers zijn afgerond op een geheel getal. De deelcijfers 
moeten een 4 of hoger zijn. 

controledag:  op deze dag wordt gecontroleerd of je recht op herkansing van een 
van de toetsen uit de voorafgaande periode(n) hebt.  

examendossier:   hierin worden al je SE- en CE-resultaten verzameld.  
handelingsdeel:   een aantal vakken kent handelingsdelen. Dit zijn vaak opdrachten die 

in verband staan met de lesstof in een bepaalde periode. Het kunnen 
ook aparte onderdelen of activiteiten zijn, zoals de leesverslagen bij de 



talen. Handelingsdelen moeten met een ‘V’ of ‘G’ zijn afgerond voordat 
je kunt worden bevorderd, resp. aan het CE van dat vak mag 
deelnemen (zie ook § A.1). 

herkansing:   elke leerling heeft in principe recht op drie herkansingsmogelijkheden 
per jaar. Vergelijk voor de Je moet je wel tijdig opgeven via ItsLearning. 

ItsLearning:   de elektronische leeromgeving waar per vak/profiel berichten,  
opdrachten en studiewijzers staan. Via deze leerweg kun je ook thuis 
contact met de school, de medeleerlingen en de docenten houden. 

LOB    loopbaanoriëntatie en -begeleiding 
LOB-dossier:   LOB-opdrachten die je moet uitvoeren om tot een goede keuze te 

komen van profiel en vervolgstudie. Je mentor begeleidt je hierbij.  
Somtoday:    het digitale leerlingen- en cijferadministratiesysteem: hierin zijn 

schoolgegevens geadministreerd, zoals de behaalde resultaten en aan- 
en afwezigheid. Ook opgegeven huiswerk, opdrachten e.d. zijn hier 
vermeld, alsmede een overzicht van alle absenties. 

periode:    het schooljaar is verdeeld in 4 perioden van elk ca. 9 weken 
(5havo/5vwo/6vwo) en in 5 perioden (3 van elk ca. 6 weken +  2 van 
elk ca. 9 weken (4havo/4vwo). De lesstof is over deze 4, resp. 5 
perioden verdeeld. 

praktische opdracht: praktische opdrachten (PO’s) worden afgesloten met bijvoorbeeld een 
verslag, een mondelinge presentatie, een voorstelling enz. PO’s 
worden beoordeeld met een cijfer (zie ook  § A.5). 

proeftoets:   aan het eind van de periode wordt bij veel vakken een proeftoets of 
diagnostische toets gegeven. Met behulp van deze toets kun je 
vaststellen of je goed voorbereid bent voor de toets. 

PTA:     Programma van Toetsing en Afsluiting. Zowel het algemene deel met 
de regelgeving als de invulling per vak is in te zien op csg Bogerman 
schoolwiki (zie ook hfdst. D) 

PWS:     profielwerkstuk, een grote opdracht die je samen met één of twee 
medescholieren doet binnen jouw profiel. Dit werkstuk wordt met een 
cijfer beoordeeld en telt mee in het combinatiecijfer. 

SE:    schoolexamen   
schoolpas:    aan het begin van het schooljaar krijg je een Bogerman-schoolpas. 
    Deze pas heb je altijd bij je. Bij (inhaal-)toetsen, herkansingen 
    en terugkomuren leg je de pas op je tafel.  
schoolwiki:     in de schoolwiki vind je informatie over allerlei schoolzaken (csg 

Bogerman schoolwiki) die via de Bogerman-app bekeken worden.  
studieplanner:   in de studieplanner (of studiewijzer) vind je een omschrijving van wat 

je in de periode voor een vak moet doen, hoe dit wordt afgesloten en 
welke handelingsdelen en of praktische opdrachten wanneer moeten 
zijn afgerond. 

toets:    aan het eind van de periode moet je voor veel vakken een toets maken. 
Deze toets wordt beoordeeld met een cijfer. In het PTA vind je van 
elk vak de verdeling van toetsen per periode en hun wegingsfactor.  

toetsweek:   een toetsweek duurt in de regel 3-5 schooldagen. De toetsen die 
gemaakt moeten worden, zijn opgenomen in het toetsrooster; 

tussentijdse toets: vakgroepen kunnen ook in de les – dus buiten de toetsperiodes – 
toetsen. Deze toetsen zijn in de vak-PTA’s opgenomen. 

voortgangsdossier: hierin staan alle behaalde resultaten. De eindcijfers van alle vakken in 
het voortgangsdossier zijn bepalend voor de bevordering. Voor 4havo 
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en 4vwo geldt dat alle behaalde cijfers meetellen voor het 
voortgangsdossier; enkele daarvan ook in het examendossier. 

zelfstudie:    zelfstandig, individueel werken in een studieruimte of op het lesplein 
van je afdeling.. 

Zermelo:    het digitale roosterprogramma, waar je les- en toetsrooster, maar 
bijvoorbeeld ook roosterwijzigingen en belangrijke mededelingen staan 
vermeld. 

 



II. REGELGEVING RONDOM TOETSEN 
 
Aanwezigheid 
1. Je bent vijf minuten voor aanvang van de toets aanwezig in het in ‘Zermelo’ vermelde 

toetslokaal. Denk eraan: je mag uitsluitend in het voor jou ingeroosterde toetslokaal je 
toets(en) maken! Meld je je bij het verkeerde lokaal, dan word je niet toegelaten. 

 
2. a. Bij verhindering, om welke reden dan ook, moet je voor het begin van de toets worden 

afgemeld (via ‘Formulieren’ in de Bogerman-app of, bij technische of digitale problemen, 
telefonisch onder 0515 482482). Bij afwezigheid tijdens toetsen moet je elke dag opnieuw 
door je ouders/verzorgers worden afgemeld.  

 b. Wanneer je een toets hebt gemist, stuur je nog dezelfde dag de vakdocent(en) een mail. 
Voor het inhalen van toetsen zijn afzonderlijke, centraal georganiseerde momenten 
vastgesteld.  

 c. Ben je niet op tijd of correct afgemeld voor een toets, dan verspeel je het recht op 
herkansing van de betreffende periode. De gemiste toets maak je op het vastgestelde 
inhaalmoment. Ben je bij meerdere toetsen ongeoorloofd afwezig geweest, dan wordt 
‘maatwerk’ toegepast. De afdelingsleider past een dergelijke maatregel toe, na adviezen 
van leerjaarcoördinator, mentor en de betreffende vakdocent(en).  

 NB.  Vgl. ook § B in dit PTA voor de verdere bepalingen. 
 
3.  Legitimatie is verplicht! Leg duidelijk zichtbaar voor de surveillanten je schoolpas op je 

tafel. 
 
4. Als je te laat komt, krijg je geen extra toetstijd. 
 
5. Als je meer dan 15 minuten te laat komt, mag je niet meer aan de toets meedoen. In de 

meeste gevallen zal voor het vervolg dan regel 2c. (zie hierboven) worden toegepast.  
 
6. Bij het maken van ‘computertoetsen’ en/of het gebruik van het spraaksyntheseprogramma 

‘Kurzweil’ hoort een aparte inlogcode. Het inloggen op een eigen account is daarbij 
verboden. 

 
Let op! Aan luistertoetsen mag je niet meer deelnemen als je te laat komt – ook al gaat 
het ‘maar’ om een halve minuut! 
 

 
Bij het maken van de toets 
6. Toegestaan zijn pennen (blauw of zwart schrijvend), gum, passer, liniaal, geodriehoek en 

rekenmachine. Potlood mag alleen gebruikt worden voor tekeningen. Tipp-ex, 
correctievloeistof e.d. zijn verboden. 

 
7. Noteer op elk antwoordblad dat moet worden nagekeken (incl. eventuele bijlagen) je 

voor- en achternaam, het te toetsen vak (dus duidelijk bijvoorbeeld wiskunde A of 
wiskunde B), de naam van je docent en de correcte datum. 

 
8. Alle naslagwerken (woordenboeken, atlas, Binas, enz.) en tabellenboekjes die tijdens een 

toets gebruikt mogen worden – aangegeven op het toetsprotocol onder “Toegestane 
hulpmiddelen” – dienen absoluut onbeschreven te zijn. Ook mogen er geen (spiek-) 



briefjes, plakkertjes e.d. aan de hulpmiddelen worden toegevoegd, resp. in de toetsruimte 
worden meegenomen. 

 
9. Voor alle hulpmiddelen geldt, dat deze alleen voor eigen gebruik bestemd zijn en tijdens 

de toets niet onderling van elkaar geleend mogen worden. 
  
10. Je mag geen etuis, jassen, tassen e.d. meenemen in de toetszaal (gebruik de garderobe of 

je kluisje). Mobiele telefoons, iPads, smartwatches e.d. zijn in de toetszaal eveneens niet 
toegestaan. Bewaar deze je zolang in bijvoorbeeld je kluisje. Bij zittingen in de aula kun je 
gebruik maken van de daarvoor bestemde kasten en opbergvakken buiten de aula. 

 
11. Je mag niets meer toevoegen aan het antwoordblad, wanneer de surveillant heeft 

aangegeven dat de toetstijd voorbij is. De opgaven en de antwoordbladen dienen als één 
pakket/bundel bij de surveillant te worden ingeleverd. 

 
 
Als je (eerder) klaar bent met de toets 
12. Je mag tijdens de eerste 15 minuten van de toets de toetszaal niet verlaten. Dit geldt 

tevens voor de laatste 15 minuten van de toets, om teveel geloop en verstoring te 
voorkomen. 

 
13. Wanneer je eerder klaar bent, mag je de toetszaal verlaten, mits dit zodanig gebeurt dat 

andere leerlingen daar geen last van ondervinden (let op de beperking onder punt 12). 
 
14. Wanneer je eerder vertrekt, mag je niet in de directe omgeving van de toetszaal blijven, 

omdat dit storend is voor leerlingen die nog aan de toets bezig zijn. Je gaat dan dus naar 
buiten of naar de kantine. 

 
15. De toetszaal wordt door jou netjes achtergelaten (stoelen aangeschoven onder de 

tafeltjes, afval en kladpapier in de prullenbak). 
 
 
Fraude 
16. Wanneer je je schuldig maakt aan fraude, dan wordt dit door de surveillant onmiddellijk 

kenbaar gemaakt aan de afdelingsleider of de leerjaarcoördinator. Gelegenheid geven tot 
fraude is ook fraude. 

 
17. Wanneer je je op een of andere wijze schuldig maakt aan fraude, dan kunnen verschillende 

maatregelen genomen worden (vgl. § G in dit PTA). 
  
   
 

 
 

 



III. “EINDEXAMENBESLUIT   DAGSCHOLEN VWO-HAVO-VMBO” 
  
Het eindexamenbesluit Dagscholen vwo-havo-vmbo ligt ter inzage bij de afdelingsleiders 
havo/vwo, of is te downloaden van de website www.examenblad.nl. Het eindexamenbesluit is 
het eerste item bij ‘onderwerpen’ als je vwo of havo of vmbo aanklikt. 
Het benaderen of inschakelen van de Commissie van Beroep verloopt ook via de 
afdelingsleider. 
 
. 
 
 
 

http://www.examenblad.nl/


IV. Richtlijnen en gegevens voor de eindexamenkandidaten havo en vwo (uittreksel) 
 
 
1) Na inlevering van alle schoolexamencijfers (SE-cijfers) bij de inspectie en na inlevering 

van de verklaring dat je alle handelingsdelen naar behoren hebt verricht, kun je 
deelnemen aan het centraal examen. 

 
2) De Binasboekjes en tabellen moeten, evenals rekenmachines, aan het begin van elke 

zitting ter controle worden klaargelegd. Woordenboeken, atlassen, BINAS e.d. dienen 
onbeschreven te zijn. Uiteraard mogen ze geen ‘losse’ aantekeningen bevatten. Voor 
alle hulpmiddelen (potlood, pen, gum, passer, driehoek, rekenmachine enz.) geldt, dat 
je die tijdens het examen niet van anderen mag lenen. De schriftelijke examens worden 
uitsluitend met een blauw- of zwartschrijvende pen gemaakt. Grafieken, tekeningen e.d. 
mogen met potlood worden gemaakt. Het gebruik van Tipp-Ex is verboden. 

 
3) Het meenemen in de examenzaal van jassen, tassen, mobiele telefoons, etuis, 

smartwatches en alle mogelijke andere digitale informatiedragers is niet toegestaan. 
 
4) De examenroosters geven aan waar je moet zijn en hoe laat. Het is verstandig van 

te voren de gegevens nog eens apart op een kalender of in je agenda te zetten en ze 
ook thuis door te geven. Géén vakanties plannen onmiddellijk na je laatste examen: in 
geval van calamiteiten (onregelmatigheden e.d.) kunnen een of meer examens namelijk 
worden verplaatst! 

 
5) Het is erg belangrijk, dat iedereen vroeg genoeg aanwezig is; zorg dat je minstens 

15 minuten voor het begin van een zitting aanwezig bent: dat maakt het de surveillanten 
mogelijk rustig te controleren en naar iemands afwezigheid te informeren. Er zijn geen 
vaste plaatsen, dus je moet steeds je hulpmiddelen meenemen. 

 
6) In geval van ziekte of andere persoonlijke omstandigheden moet tijdig (in elk geval 30 

minuten vóór aanvang van de examenzitting), telefonisch bericht worden gedaan aan 
de examencommissie, via het secretariaat van de school: (0515) 482 482. Zorg ervoor 
dat de school contact met je kan opnemen. Geef, indien nodig, een telefoonnummer 
door. Controle na de ziekmelding is mogelijk.  
Binnen twee werkdagen na de afmelding sturen je ouders/verzorgers (of jij, wanneer je 
18 jaar of ouder bent) een door hen (bij 18+: door jou) ondertekende verklaring naar 
de examensecretaris met een toelichting van de reden van verhindering. 

 
7) Oproepen voor testen, (rij-)examens of keuringen die samenvallen met examens, 

zullen moeten worden verzet. Je krijgt er geen uitstel van het examen voor. 
 
8) Wie te laat komt (zonder dat er sprake is van overmacht) krijgt minder werktijd. 

Kom je meer dan 30 minuten te laat, dan mag je niet meer aan het examen deelnemen. 
Het uitvallen van een trein of bus wordt meestal niet als overmacht beschouwd. 

 Tussen het aanvangstijdstip van een examen en een half uur na dat aanvangstijdstip mag 
je de examenzaal niet verlaten. 

 
9) Bij geconstateerde onregelmatigheden tijdens een examen moet je, onder 

begeleiding van een toezichthouder, de examenzaal verlaten en je bij de afdelingsleider 
melden (zie ook PTA). 



 
10) 15minuten-regel: 15 minuten voor het einde van een zitting deelt een van de 

surveillanten dit tijdstip mee. Na deze mededeling verlaat je de examenzaal niet meer 
vóór de officiële sluitingstijd. 

 
11) Examenopgaven: gedurende de duur van een examenzitting is het niet toegestaan 

de examenopgaven of welk deel van het examen dan ook (kladpapier bijvoorbeeld) 
mee te nemen uit de examenzaal. Nadat de examenzitting is gesloten mogen de 
examenopgaven uit de examenzaal worden opgehaald en meegenomen. 

 
12) Inleveren: als je klaar bent, verzamel je het gemaakte werk, ook de bijlagen, in één 

bundel. Die overhandig je persoonlijk aan de surveillant. 
 
13) Einde van de zitting: aan het einde van de zitting blijf je zitten. De toezichthouders 

halen het werk op. Je bent verplicht hen de in te leveren papieren, in één foliovel gelegd, 
persoonlijk aan te reiken. Je mag pas vertrekken als de toezichthouders het aantal 
werkstukken hebben gecontroleerd en je het sein tot vertrek hebben gegeven. 

 
14) Netheid examenzaal: Voordat je vertrekt het volgende doen s.v.p.: 

a. stoel aanschuiven 
b. tafel opruimen (koffiebekertje e.d. en kladpapier meenemen) 
c. examenopgaven meenemen. 

 
Uitgebreidere informatie ontvangt elke examenkandidaat vóór aanvang van het centraal examen in 
de brochure “Richtlijnen….” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Bijlage: Gedragsregels, afspraken e.d. betreffende aanwezigheid, absenties 
 
Aanwezigheidsplicht 
Je volgt het voor jou geldende lesrooster en bent aanwezig in de lessen. Je moet vijf dagen per 
week, van 08.10 uur tot 16.30 uur (en een enkele keer i.v.m. het inhalen van toetsen zelfs 
langer!), beschikbaar zijn voor school. Houd daar rekening mee als je andere afspraken maakt 
(er kunnen immers ook roosterwijzigingen voorkomen). Er zijn, behoudens overmacht door 
ziekte e.d., sommige uitzonderingen mogelijk op deze aanwezigheidsplicht: 
a. als je alle stof van de periode al verwerkt hebt en een eventuele proeftoets naar 
behoren hebt gemaakt, kun je door je docent worden vrijgesteld van een of meer lessen van 
dat vak uit die periode; 
b na schriftelijke aanvraag om extra of buitengewoon verlof. Dit kan zijn voor een 
bezoek aan de huisarts, tandarts e.d. (van te voren regelen via csg Bogerman schoolwiki; 
c.         een activiteit in het kader van het LOB-dossier (aanvraag via een speciaal  LOB-
formulier op het decanaat);  
d. extra verlof of een speciale bijeenkomst in familieverband. Dit extra of buitengewoon 
verlof moet echter wel ruim van tevoren schriftelijk door de ouders/verzorgers worden 
aangevraagd (een verzoek om meerdaags verlof moet uiterlijk vier weken van te voren 
schriftelijk worden ingediend). 
Regelgeving van de overheid, resp. de leerplichtambtenaar is te vinden op de Bogerman 
schoolwiki (csg Bogerman schoolwiki).  
 
De regeling t.a.v. absentie is als volgt: 
1. als je onverhoopt afwezig bent (ziekte, privéomstandigheden e.d.) of later op school komt, 

wordt dit gemeld via de csg Bogerman schoolwiki, Bogerman-app of, bij technische of 
digitale problemen, telefonisch 0515 482482). 

2. drie keer te laat (3 x OT) betekent altijd ten minste 1 uur inhalen op een door de 
schoolleiding vastgesteld moment (terugkomuren: 8ste en 9de lesuur, op basis van 
beschikbaarheid surveillanten; inroostering in Somtoday). 

3. als jij je niet houdt aan de afspraken met betrekking tot de voorbereiding van een les, kan 
je de toegang tot de les worden ontzegd. Elke vakdocent geeft aan het begin van het 
schooljaar/de periode aan, hoe hij/zij met deze regel omgaat en welke consequenties er 
aan het niet nakomen van gemaakte afspraken zijn verbonden.  

4. bij verwijdering uit de les (UL), moet je je melden bij de onderwijsassistent of de 
leerjaarcoördinator van jouw leerjaar/afdeling. Hierbij geldt: 1 x UL = 1 uur nakomen. Aan 
het einde van de les is terugmelden bij de vakdocent om het voorgevallene te bespreken 
en inden mogelijk uit te praten ook altijd verplicht. 

5. je bent verplicht de gemiste lesstof in te halen. Dit doe je in goed overleg met je vakdocent 
(bijvoorbeeld practica, vaardigheidstrainingen e.d.). 

6. alle niet en/of niet correct verantwoorde absentie-uren moeten dubbel worden ingehaald 
op de door de schoolleiding vastgestelde momenten. Het overzicht van absenties is, 
evenals de behaalde cijfers, in te zien in Somtoday 

7. bij veelvuldige absentie (ook bijvoorbeeld bij ziekmeldingen) en/of te laat komen wordt de 
leerplichtambtenaar van de gemeente waarin je woont, hierover geïnformeerd. 
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	 een kolom voor een handelingsdeel (een aanduiding O, V of G voor (een of meer) uitgevoerde handelingsdelen).
	In de vak-PTA’s staat aangegeven hoe de cijfers voor toetsen en praktische opdrachten meetellen voor de overgang naar de volgende klas(sen) en/of voor het schoolexamen: de zogenaamde wegingsfactoren. Door overmacht (bijvoorbeeld bij langdurige afwezig...
	Met je Bogerman-account heb je toegang tot jouw cijferoverzicht in Somtoday. Hiermee kun je voortdurend op de hoogte zijn van je behaalde resultaten en de ingevoerde gegevens checken. Wanneer zaken naar jouw mening in Somtoday foutief zijn ingevoerd, ...
	A.8 Eindcontrole cijfers en handelingsdelen
	Aan het einde van het schooljaar heeft voor alle jaarlagen van havo en vwo de eindcontrole van de cijfers en de handelingsdelen plaats:
	• voor de examenklassen: de cijfers en handelingsdelen van het complete schoolexamen.
	• voor de niet-examenklassen: alle cijfers en handelingsdelen van dat jaar.
	G. Onregelmatigheden
	H. Zittenblijvers en gezakten
	I. Vrijstellingen
	J. Slaag-/zakregeling 6vwo
	K. Slaag-/zakregeling 5havo

	Toelichting
	Combinatiecijfer
	Discretionaire bevoegdheid

	Aanwezigheidsplicht
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