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Wie is verantwoordelijk? 
De eerste contactpersoon voor de begeleiding van de leerling is de coach. Het uitgangspunt is dat 
elke leerling tenminste vier keer per schooljaar een gesprek heeft met zijn coach (CL-gesprek). 
Tenminste twee keer per schooljaar worden ook de ouders betrokken bij een gezamenlijk gesprek 
tussen de leerling, de coach en de ouder (COL-gesprek). Aan het begin van het schooljaar worden 
de afspraken gemaakt over de planning van deze gesprekken. De standaard onderwerpen zijn het 
welzijn, de ontwikkeling van studievaardigheden en de voortgang van de schoolloopbaan. Per 
leerling verschilt de persoonlijke situatie en kunnen in overleg accenten worden gelegd. Het 
belangrijkste is dat de leerling zoveel mogelijk zelf de regie heeft over het leggen van de juiste 
accenten. De coach geeft vanuit school persoonlijke feedback en ouders kunnen vanuit thuis 
ondersteuning geven. Als er tussendoor vragen zijn over de begeleiding van een leerling, kunt u 
terecht bij de coach.  
 
De heer Bode is afdelingscoördinator van de 5 havo-afdeling en verantwoordelijk voor het 
jaarprogramma van 5 havo. U ontvangt regelmatig een nieuwsbericht met algemene informatie 
over de planning en bijzondere activiteiten. Verder volgt na elke toetsweek een statusbericht over 
de cijfers. Een statusbericht zegt wat over de vergelijking van de behaalde cijfers met de slaag-
/zakregeling. Net als bij het eindexamen is de status “geslaagd”, “herexamen” of “gezakt”. De 
status is een formele beoordeling van de cijfers met de bedoeling om duidelijkheid te geven of de 
cijfers goed genoeg zijn.  
 
De eindverantwoordelijkheid voor de gang van zaken in de havo berust bij dhr. ter Weele. Hij 
overlegt wekelijks met de afdelingscoördinatoren van de havo. 
 
Plan van toetsing en afsluiting (PTA)  
Elk vak heeft een PTA. Hierin staat een overzicht van de leerstof, hoe deze leerstof getoetst wordt 
en wanneer de toetsen zijn. Ook is per toets aangeven wat voor soort beoordeling gegeven wordt, 
hoe zwaar de beoordeling telt en of de toets herkansbaar is. Hier (link toevoegen) kunt u een 
overzicht vinden van alle PTA’s. 
 
Werkwijzer 
Voor elk vak is een werkwijzer beschikbaar. Hiermee kunnen de leerlingen planningen maken voor 
het maken van huiswerk en het leren voor een toets. In de werkwijzer staat een overzicht van 
lesweken met de verdeling van de leerstof en activiteiten in de les. Naast het kunnen maken van 
planningen is een werkwijzer ook belangrijk als een les is uitgevallen.    
 
Examenreglement 
Het voert te ver om alle zaken die van belang zijn in een examenklas in dit informatieboekje op te 
nemen. Deze zijn te vinden in het examenreglement dat via de website van school te downloaden 
is. Hierin treft u meer informatie aan over bijvoorbeeld: 

• Het profielwerkstuk 
• Onregelmatigheden 
• Hoe wij handelen bij herhaaldelijk te laat komen of te laat inleveren 
• Het Schoolexamen (SE) 
• Het Centraal Examen (CE) 
• Enz. 

Als u vragen heeft over onderwerpen uit dit reglement, aarzel dan niet om contact met school op te 
nemen. 
 
Verhindering bij toetsing 
De enige geldige redenen voor het missen van een toets zijn ziekte en ernstige familie-
omstandigheden. In beide gevallen moet dit zo snel mogelijk worden gemeld. In ieder geval moet 
op de dag van de toets om 8.00 uur de verhindering op school bekend zijn. Als de toets buiten een 
toetsweek valt, moet bij ziekmelding duidelijk worden vermeld dat de leerling een toets heeft.  
 
 
Herkansingen  
Voor elk van de drie toetsweken kan de leerling één toets herkansen. Deze herkansing vindt plaats 
op een aparte dag. Een gemiste herkansing kan niet worden ingehaald. De herkansing toetsweek 1 
is op dinsdag 12 november. De herkansing toetsweek 2 is op woensdag 4 maart. De herkansing 
toetsweek 3 is op donderdag 9 april. Het inschrijven voor een herkansing gaat via een online 
vragenlijst.   
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Examenblad.nl 
Meer informatie over het examen kunt u eventueel vinden op de site van de overheid: 
www.examenblad.nl. 
 
Toetsweek 1 
Maandag 14 oktober tot en met vrijdag 18 oktober 
 
Toetsweek 2 
Maandag 20 januari tot en met maandag 27 januari 
 
Toetsweek 3 
Woensdag 25 maart tot en met woensdag 1 april (geen grap)  
 
 
 
Examen eerste tijdvak 
Het eerste tijdvak is de periode vanaf 7 mei tot en met 20 mei. Deze twee weken noemen we het 
eindexamen. Het tweede tijdvak is het herexamen.  
 
1e tijdvak 
donderdag 7 mei 2020  
09:00-11:30 muziek havo 
13:30-16:30 Nederlands havo 
 
vrijdag 8 mei 2020  
13:30-16:30 economie havo 
 
maandag 11 mei 2020  
09:00-11:30 Duits havo 
13:30-16:30 scheikunde havo 
 
dinsdag 12 mei 2020 
09:00-12:00 geschiedenis havo 
13:30-16:00 Engels havo 
 
woensdag 13 mei 2020 
13:30-16:30 wiskunde A havo 
13:30-16:30 wiskunde B havo 
 
donderdag 14 mei 2020 
09:00-12:00 kunst (algemeen) havo 
13:30-16:00 Frans havo 
 
vrijdag 15 mei 2020 
09:00-12:00 aardrijkskunde havo 
13:30-16:30 natuurkunde havo 
 
dinsdag 19 mei 2020 
13:30-16:30 bedrijfseconomie havo 
13:30-16:30 management en organisatie havo (bezemexamen) 
 
woensdag 20 mei 2020 
13:30-16:30 biologie havo 
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Examen tweede tijdvak 
Het tweede tijdvak is het herexamen. Elke leerling mag een (1) eindexamen uit het eerste tijdvak 
opnieuw maken in het tweede tijdvak. Het tweede tijdvak begint op maandag 15 juni en eindigt op 
donderdag 18 juni 2020. 
 
 
Uitslag examens eerste tijdvak 
Op woensdag 10 juni wordt in de vroege ochtend de uitslag van het eerste tijdvak bekend gemaakt 
door de overheid. Eerst wordt alles gecontroleerd en als de uitslag is vastgesteld gaan de coaches 
de leerlingen bellen. Elke leerling wordt dus gebeld. Er zijn drie uitslagen mogelijk: je bent 
geslaagd, je hebt een herexamen nodig om te kunnen slagen of je bent definitief gezakt.  
 
De leerlingen die geslaagd zijn, komen donderdag 11 juni 8:30 uur naar school om hun cijferlijst 
op te halen en om een keuze voor een herexamen te maken. Ook als je geslaagd bent, heb je het 
recht om een herexamen te maken voor een cijferverbetering.  
 
De leerlingen die een herexamen nodig hebben om te kunnen slagen en de leerlingen die definitief 
gezakt zijn, komen op de dag van de uitslag (dus woensdag 10 juni) naar school voor overleg over 
de mogelijkheden van een herexamen.   
 
 
Uitslag examens tweede tijdvak 
Op vrijdag 26 juni wordt in de vroege ochtend de uitslag van het tweede tijdvak bekend gemaakt. 
Eerst wordt alles gecontroleerd en als de uitslag is vastgesteld gaan de coaches de leerlingen die 
een herexamen hebben gemaakt bellen. Elke leerling wordt dus gebeld. Er zijn drie uitslagen 
mogelijk: je bent geslaagd, je hebt een herexamen nodig om te kunnen slagen of je bent definitief 
gezakt.  
 
 
Wanneer ben ik geslaagd voor het havo eindexamen? 
 
Een korte beschrijving: 
 
Je slaagt voor het eindexamen havo wanneer je gemiddeld een voldoende haalt voor alle vakken 
van het centraal examen. Ook mag je maximaal één 5 als eindcijfer halen voor een van de 
kernvakken. Daarnaast mag je voor hooguit 2 vakken een onvoldoende als eindcijfer hebben. En 
moet je een voldoende of goed hebben voor lichamelijke opvoeding.  
 
Wanneer ben ik geslaagd voor het havo eindexamen?   
 
Een uitgebreide beschrijving: 
 
Het volgende schema met 4 eisen laat zien wanneer je bent geslaagd voor je havo-examen:  
 
Eis 1: Gemiddeld cijfer centrale examens (CE-cijfers) 
 

• Je bent geslaagd met een 5,5 of hoger. 
 

Let op:  Dus als het gemiddelde van je CE-cijfers 5,4999 of lager is ben je gezakt 
  Het gaat dus alleen om de cijfers van het centraal examen, de cijfers voor het  
   schoolexamen tellen niet mee voor deze regel.   

 
Eis 2: Kernvakken    

• Je bent geslaagd met hooguit 1 keer een 5 voor een kernvak als eindcijfer; 
• Voor de overige kernvakken moet je een 6 of hoger als eindcijfer halen. 
 
De kernvakken zijn: Nederlands, Engels en wiskunde. 
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In het profiel C&M hoef je geen wiskunde te kiezen. De kernvakkenregel geldt dan alleen voor 
Nederlands en Engels. 

 
Eis 3: Eindcijfers alle examenvakken 

• Je bent geslaagd als al je eindcijfers 6 of hoger zijn; 
• je één 5 hebt en al je andere eindcijfers 6 of hoger zijn; 
• je een 4 hebt en al je andere eindcijfers 6 of hoger zijn. En het gemiddelde van al je 

eindcijfers ten minste 6,0 is; 
• je 2 keer een 5 hebt, of een 5 en een 4, en al je andere eindcijfers 6 of hoger zijn. En het 

gemiddelde van al je eindcijfers ten minste 6,0 is;  
• geen eindcijfer lager is dan een 4. 
 
Het combinatiecijfer telt mee voor deze regels als een van de examenvakken. Het 
combinatiecijfer bestaat uit ((afgeronde cijfer ckv + afgeronde cijfer maatschappijleer + 
afgeronde cijfer profielwerkstuk)/3) en dan wordt het gemiddelde cijfer nogmaals afgerond. 
Voor geen van de vakken van het combinatiecijfer mag je een 3 of lager halen. Het 
combinatiecijfer zelf moet ook hoger zijn dan een 3.   
 

 
Eis 4: Lichamelijke opvoeding 

• Je bent geslaagd als het vak lichamelijke opvoeding ‘voldoende’ of ‘goed’ is. 
 
Met dit excel-bestand kunt u zelf cijfers invullen om te zien welke cijfers zijn toegestaan om te 
kunnen slagen. (hiervan een link maken naar het excel-bestand van Niek)  
 
 
Extra examenvak havo 
Je kunt niet zakken op een onvoldoende voor het examen in een extra vak. Maar je moet dan wel 
zonder dit extra vak voldoen aan de eisen om te slagen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


