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Voorwoord   

 
Hierbij treft u alle relevante informatie ten behoeve van de leerlingen van klas 6 vwo van 

de openbare scholengemeenschap De Ring van Putten. Hierbij treft u alle informatie over 
het schooljaar 2019-2020 aan: belangrijke data, vakanties, financiële zaken, 

overgangsnormen enz.  

 
Wij wensen u en uw zoon of dochter veel succes in het komende schooljaar.  

 

mevrouw L.J. Engelen MED afdelingscoördinator vwo  eng@deringvanputten.nl 
de heer R.H. Snijder afdelingscoördinator vwo  sny@deringvanputten.nl 

de heer drs. A.F.M. Siebelink afdelingsleider vwo  sbl@deringvanputten.nl 
 

 

Bevorderingsnormen 
Wij vinden het van groot belang dat ouders op de hoogte zijn van de resultaten van hun 

kinderen op school en van de consequenties daarvan. De resultaten van uw kind kunt u via 
een beveiligd deel van ons leerlingadministratiesysteem op internet inzien. De school 

verstrekt u de inloggegevens die u hiervoor nodig heeft. U heeft op deze manier ook 

inzage in het huiswerk dat de docenten hebben opgegeven.  
Hieronder treft u ze de regels aan omtrent het slagen of zakken in  6 vwo ( ‘de zak/slaag- 

regeling’) 

 
Slaag- en zakregeling: 

Je bent geslaagd als: 
- alle eindcijfers 6 of hoger zijn, 

- of als er 1x5 is behaald en voor de overige vakken een 6 of hoger, 

- of als er 1x4 of 2x5 of 1x5 en 1x4 is behaald en voor de overige vakken een 6 of 
hoger, waarbij het gemiddelde (afgeronde) eindcijfer tenminste 6.0 is (een 4 moet 

dus gecompenseerd worden met 2x7 of 1x8). 
- als het gemiddelde van de CE-cijfers tenminste 5.5 is! 

- Als je maximaal een vijf hebt voor netl, entl of wiskunde hebt 

(kernvakkenregeling); Voor deze vakken mag je dus geen 4 behalen! 
- CKV, LO met “voldoende” of  “goed” zijn beoordeeld; 

 
NB. Cijfers voor maatschappijleer (uit 4 vwo!), het  en het profielwerkstuk maken deel 

uit van het zgn. combinatiecijfer, dat meetelt als één volwaardig cijfer (het cijfer 3 voor 

een van deze vakken is niet toegestaan, ook niet als het gemiddelde van genoemde 
vakken wel voldoende is!) In de loop van het schooljaar worden de slaag/zakregels ook 

met de leerlingen besproken. 

 
 

 
Centrale Examens 2020: 1e tijdvak 

 

datum tijdstip vak 

Donderdag 7 mei 09:00-12:00 Kunst (algemeen) 

Donderdag 7 mei 13:30-16:30 M&O 

Vrijdag 8 mei 13:30-16:30  Wiskunde A, B en C 

Maandag 11 mei 09:00-12:00  Aardrijkskunde 

Maandag 11 mei 13:30-16:30 Nederlands 

Dinsdag 12 mei 09:00-12:00 Geschiedenis 

Dinsdag 12 mei 13:30-16:30 Natuurkunde 

Woensdag 13 mei 09:00-11:30 Duits 

Donderdag 14 mei 13:30-16:30 Biologie 

Vrijdag 15 mei 13:30-16:00 Engels 

Maandag 18 mei 09:00-12:00 Latijn 
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Maandag 18 mei 13:30-16:30 Economie 

Dinsdag 19 mei 13:30-16:00  Scheikunde 

Woensdag 20 mei 13:30-16:00 Frans 
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