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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 
2021-2022 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 
mevrouw I.I. Broer MA afdelingsleider vwo   bre@deringvanputten.nl 
 
 
Afdelingsinformatie  
Mevrouw Broer is afdelingsleider van de VWO-afdeling en zij draagt zorg voor het beleid en een juiste 
uitvoering hiervan. De dagelijkse gang van zaken ligt in handen van de afdelingscoördinatoren. Deze 
taak wordt vervuld door mevrouw Engelen en meneer Snijder. Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor 
leerlingen en ouders voor zaken die de coach overstijgen. De heer Werleman is als rector namens 
de schoolleiding eindverantwoordelijk voor de VWO-afdeling.   
  
Iedere leerling heeft een coach die uw kind vanuit de school begeleidt bij de studie. Hij/zij is op de 
hoogte van de vorderingen maar ook van eventuele sociaal-emotionele problemen. De coach heeft elk 
schooljaar ten minste twee maal contact met u en zal indien nodig vaker contact met u opnemen.  
Wij stellen het op prijs als u ons via de coach op de hoogte brengt van gebeurtenissen thuis, die van 
invloed kunnen zijn op het gedrag en studieresultaten van uw kind.  
Uiteraard waarderen we het ook als u contact met ons zoekt wanneer u behoefte heeft aan een gesprek 
om andere redenen (telefoonnummer: 0181 – 457144). 
 
 
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 de regels aan omtrent het slagen of zakken in 6 vwo (‘de slaag- en zakregeling’). 
 
 
Slaag- en zakregeling: 
 
 
Stap 1: Gemiddeld cijfer centrale examens  
Je bent geslaagd met een:  

• 5,5 of hoger  
 
   
Stap 2: Kernvakken: Nederlands, Engels en wiskunde  
Je bent geslaagd met een:  

• Hooguit 1 keer een 5 als een eindcijfer  
• Voor de overige kernvakken moet je een 6 of hoger als eindcijfer halen.  

 
  
Stap 3: Eindcijfers alle examenvakken  
Je bent geslaagd als:  

• Al je eindcijfers 6 zijn of hoger;  
• Je één 5 hebt en al je andere eindcijfers 6 of hoger zijn;  
• Je één 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 één 5 en één 4, en al je andere cijfers 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 en de individuele eindcijfers in het 
combinatiecijfer tellen ook mee voor deze regel.  
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Stap 4: Lichamelijke opvoeding  
Je bent geslaagd als:  

• Het vak lichamelijke opvoeding ‘voldoende’ of ‘goed’ is.  
 
  
Overige opmerkingen  
 
 
Extra examenvak vwo  
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.  
 
  
Combinatiecijfer  
Het combinatiecijfer is het gemiddelde cijfer van vakken waarvoor je geen centraal examen doet. 
Dit zijn:  

• maatschappijleer;  
• CKV; 
• het profielwerkstuk;  

Voor geen van de vakken van het combinatiecijfer lager halen dan een 4. Het combinatiecijfer zelf 
mag ook niet lager zijn dan een 4.  
 
  
Cum laude slagen  
Wil je cum laude slagen in het vwo? Dan moet je een 8,0 of hoger hebben voor het gemiddelde van 
de eindcijfers voor:  

• de vakken in het gemeenschappelijk deel van het profiel;  
• het combinatiecijfer;  
• de vakken in het profieldeel;  
• het vak met het hoogste eindcijfer in het vrije deel.  

Daarnaast mag je niet lager dan eindcijfer 7 en niet lager dan de beoordeling ‘voldoende’ hebben 
voor de vakken die meetellen voor de einduitslag.   
 
 
NB. Cijfers voor maatschappijleer (uit 4 vwo!) 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 2022: 1e tijdvak 
 
Donderdag 12 mei 13.30-16.30 Nederlands 
Vrijdag 13 mei 13.30-16.30 Biologie 
Maandag 16 mei   9.00-12.00 geschiedenis 
Maandag 16 mei 13.30-16.30 scheikunde 
Dinsdag 17 mei 13.30-16.30 bedrijfseconomie 
Woensdag 18 mei   9.00-12.00 KUA (Kunst algemeen) 
Woensdag 18 mei 13.30-16.30 Engels 
Donderdag 19 mei 13.30-16.30 natuurkunde 
Vrijdag 20 mei 13.30-16.30 wiskunde A en B 
Maandag 23 mei   9.00-12.00 Duits 
Maandag 23 mei 13.30-16.30 aardrijkskunde 
Dinsdag 24 mei 13.30-16.30 economie 
Woensdag 25 mei 13.30-16.30 Frans 
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