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Beste examenkandidaat,    Zaandijk, september 2021 

 

Hierbij ontvang je het examenkatern voor het schooljaar 2021-2022. In dit 
katern zijn alle afspraken en voorschriften opgenomen voor het eindexamen 
MAVO. 

Het eindexamen MAVO bestaat voor de meeste vakken uit een Schoolexamen 
(SE) en een Centraal Examen (CE). Voor de leerlingen die geen wiskunde in het 
pakket hebben, staat er informatie over de rekentoets. Voor enkele vakken 
wordt alleen een Schoolexamen afgenomen.  

In het eerste deel van dit katern vind je alle informatie over het Schoolexamen 
en het Centraal Examen. Daarna volgt een overzicht op datum van alle 
activiteiten die met het examen te maken hebben.  

In het tweede deel vind je het Schoolexamenreglement. Lees dit goed door.  

Het OVO eindexamenreglement vind je op de website van Het Saenredam. In dit 
reglement staat alle informatie over het Centraal Examen en is de informatie 
opgenomen die door de overheid is voorgeschreven. 

Mede namens alle collega’s wensen wij je veel succes. 

 

Mevr. Y.C. de Rooij Mevr. M. Honingh   Dhr. T. van der Meulen 

Examensecretaris  Afdelingsleider MAVO Lid examencommissie 

 

 

   

 

 

 

  



 

4 
 

 

 

Schoolexamen, Centraal Examen en de rekentoets 

Het Schoolexamen 

Het Eindexamen is verdeeld in het Schoolexamen (SE) en het Centraal Examen 
(CE). Het Schoolexamen wordt door de school vastgesteld. Het Programma van 
Toetsing en Afsluiting (PTA) geeft een overzicht per vak wat de kandidaat moet 
leren voor een toets. In het PTA staat ook wanneer de toets plaatsvindt, hoe lang 
de toets duurt, welke weging de toets heeft, wat voor soort toets het is en of de 
toets herkansbaar is.  

Het SE bevat schriftelijke, digitale of mondelinge toetsen, praktische opdrachten, 
kijk- luistertoetsen en handelingsdelen. Het SE bevat ook onderdelen die niet 
vakgebonden zijn, maar wel door elke kandidaat voldoende moet worden 
afgesloten. Voorbeelden hiervan zijn de CKV week of het profielwerkstuk. 

Het Schoolexamen is over het schooljaar verdeeld in drie perioden. Elke periode 
wordt afgesloten met een toetsweek. Voor de kandidaten van de mavo duurt de 
toetsweek 5 à 6 dagen. Een week voordat de toetsweek plaatsvindt, wordt het 
rooster bekend gemaakt. Een kandidaat kan maximaal drie toetsen op een dag 
krijgen. Kandidaten met recht op tijdverlenging, maken tijdens de toetsweken de 
toetsen in een apart lokaal.  

Inhalen schoolexamentoetsen  
Als je een toets gemist hebt in de toetsweek én je bent door een ouder/verzorger 
met een geldige reden op tijd afgemeld, kun je de gemiste toets(en) inhalen. Dit 
inhaalmoment vindt meestal plaats in de week na de toetsweek, maar de toets 
moet in ieder geval zijn ingehaald voordat het herkansingsmoment is 
ingeroosterd. Indien je meerdere toetsen hebt gemist, dan dienen deze allemaal 
te zijn ingehaald voor het herkansingsmoment. Neem voor het inplannen van 
meerdere gemiste toetsen contact op met de examensecretaris. 
 
Herkansen 
Na elke toetsweek kun je één toets uit die toetsweek herkansen. Je moet een 
herkansing schriftelijk aanvragen bij de examensecretaris. Het hoogste cijfer telt.  
Er is dit jaar ook nog een extra herkansingsmoment in maart om een extra toets 
te herkansen uit toetsweek 1 of 2. Deze herkansing is alleen voor een toets die 
nog niet eerder is herkanst in toetsweek 1 of 2.  
                                                                                                     
Afsluiting Schoolexamen                                                                                     
Het Schoolexamen wordt na de laatste toetsweek afgesloten. Voor elk vak wordt 
een eindcijfer berekend, afgerond op één decimaal. De kandidaat of één van zijn 
ouders / wettelijke verzorgers als de kandidaat nog minderjarig is, tekent digitaal 
via Magister voor de eindcijfers. Het SE cijfer voor elk vak telt voor 50% mee in 
de bepaling van het eindcijfer. Het vak maatschappijleer kent alleen een 
schoolexamen. Het eindcijfer van maatschappijleer van het schoolexamen is  
tevens het eindcijfer. 
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Het Centraal Examen 1e Tijdvak 
Het Centraal Examen wordt door de overheid vastgesteld en aangeleverd. Dit is 
voor alle leerlingen in het land voor het betreffende vak hetzelfde. 
 
Beeldende vorming in de MAVO afdeling kent een Centraal Praktisch 
Examen(CPE) en een Centraal Schriftelijk Examen (CSE). Beide examens tellen 
voor 25% mee in de berekening van het eindcijfer.  De kandidaat moet bij het 
CPE een werkstuk / product opleveren waaraan hij/zij 12 klokuren verdeeld over 
de week aan moet werken.  

Het eindcijfer voor Beeldende Vorming  komt als volgt tot stand:                                
SE  50% + CE (CPE 25% + CSE 25%) 50%  : 2 = eindcijfer 

De schriftelijke eindexamens worden op een landelijk vastgesteld moment 
gemaakt, meestal in de maand mei. Ben je niet geslaagd, dan mag je één vak 
herkansen in het 2e Tijdvak. 

De rekentoets 
Nadat de Tweede Kamer in april 2020 al instemde met het wetsvoorstel dat het 
afschaffen van de rekentoets regelt, heeft ook de Eerste Kamer op 30 juni dit 
wetsvoorstel aanvaard. Hiermee is de centrale rekentoets met terugwerkende 
kracht (per augustus 2019 ) afgeschaft.  
 

Als je eindexamen wiskunde doet, worden de rekenvaardigheden geïntegreerd in 
de eindtoetsing voor wiskunde. 

Wanneer je geen wiskunde in je pakket hebt, dan telt je rekencijfer mee dat je in 
leerjaar 3 met een PTA hebt afgesloten. Met deze leerlingen wordt contact 
opgenomen door de examensecretaris. 

Het resultaat van dit schoolexamen rekenen telt niet mee in de  
slaag-/zakregeling voor het halen van het diploma. De voorwaarde voor het 
halen van het diploma is uitsluitend dat dit schoolexamen gemaakt moet zijn. 
 
Leerstof 
Voor het onderscheid naar SE-, CE-, dan wel schoolgebonden leerstof wordt 
verwezen naar de syllabi van de verschillende vakken op www.examenblad.nl. 
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Overzicht Examenjaar 2021-2022       4e leerjaar MAVO 

 

2021 oktober/november/december 

Donderdag 7 oktober   Beroepenmarkt Het Saenredam  

18 t/m 22 oktober   Herfstvakantie 

27/28/29 oktober   Leerlingbezoekdagen MBO 

1 t/m 5 november   Toetsweek 1 

Maandag 8 november  8.30 uur 1 toets (onderdeel van toetsweek 1) 

Donderdag 11 november Inhaalmoment 7e en 8e uur gemiste toetsen uit 
toetsweek 1. Let op! Bij meerdere gemiste 
schoolexamentoetsen zie blz. 4. 

 
Vrijdag 19 november  8.30 uur Herkansingen toetsweek 1 

Dinsdag 23 november   5e + 6e uur Kijk-luistertoets Nederlands  

Donderdag 23 december  Kerstgala 

27 december t/m 7 januari Kerstvakantie 

 

2022 

Vrijdag 14 januari   8.30 uur 1 toets (onderdeel van toetsweek 2) 

17 januari t/m 21 januari  Toetsweek 2  

Donderdag 27 januari Inhaalmoment 7e en 8e uur gemiste toetsen uit 
toetsweek 2. Let op! Bij meerdere gemiste 
schoolexamentoetsen zie blz. 4. 

 

Maandag 31 januari  Inleveren fictiedossier 

24 januari t/m 4 februari Afname Kijk-luistertoetsen Duits, Engels en Frans 
tijdens de vaklessen. 

Vrijdag 4 februari   8.30 uur Herkansingen toetsweek 2 

16 +17 februari Fictiepresentatie Nederlands, zie ook PTA 
Nederlands  

21 t/m 25 februari   Voorjaarsvakantie 

Maandag 28 februari  Inleveren Profielwerkstuk 
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Vrijdag 11 maart   8.30 uur Extra herkansing toets uit tw 1 of 2 
 
Donderdag 17 maart  Presentaties profielwerkstukken 

Vrijdag 25 maart   8.30 uur 1 toets (onderdeel van toetsweek 3) 

28 maart t/m 1 april  Toetsweek 3  

Voor Vrijdag 1 april Alle leerlingen moeten zich (voor 1 april)  
ingeschreven hebben voor een vervolgopleiding 
bij een ROC (Regionaal Opleiding Centrum). 

4 t/m 8 april    CPE Beeldende Vorming 

Dinsdag 5 april Inhaalmoment 7e en 8e uur gemiste toetsen uit 
toetsweek 3. Let op! Bij meerdere gemiste 
schoolexamentoetsen zie blz. 4. 

 

Vrijdag 8 april    8.30 uur Herkansingen toetsweek 3  

Donderdag 14 april 14.30 uur Herkansing maatschappijleer bij een 
SE-cijfer lager dan een 6 

Vrijdag 15 april  8.30 uur Herkansing profielwerkstuk  

19 + 20 april    Examentraining in de gymzaal  

Donderdag 20 april Voor 20.00 uur cijferlijsten in Magister. 
Kandidaten tekenen digitaal via Magister voor 
eindcijfers SE. 

21 april    9.00 uur Proefexamen Nederlands in de gymzaal 

25 april t/m 6 mei   Meivakantie  

9 +10+11 mei   Facultatief les 

12 t/m 24 mei   Centraal Examen 

Donderdag 26 mei   Hemelvaartsdag 
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Centraal Examen Mavo 2022   

 

Donderdag 12 mei  13.30 uur CE Biologie  

    

Vrijdag 13 mei   09.00 uur CE Geschiedenis 
    13.30 uur CE Frans  
  

Maandag 16 mei  13.30 uur CE Nederlands 

  

Dinsdag 17 mei  09.00 uur  CE Duits 
    13.30 uur  CE Wiskunde 
 
       
Woensdag 18 mei  09.00 uur CE Aardrijkskunde    
    13.30 uur CE Engels 

  

Donderdag 19 mei  13.30 uur CE Nask1  

 

Vrijdag 20 mei  13.30 uur CE Economie    

 

Maandag 23 mei  13.30 uur CE Nask2 

 

Dinsdag 24 mei  13.30 uur CE Beeldende Vorming   
     

Woensdag 15 juni  Uitslag CE tijdvak 1  

20 t/m 24 juni  CE 2e tijdvak  

Vrijdag 1 juli   Uitslag CE 2e tijdvak  

Donderdag 7 juli  Diploma-uitreiking middag 
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Schoolexamenreglement 

 
Artikel 1. Begrippenlijst 
 
 
Afronden:  Een cijfer met twee decimalen wordt teruggebracht tot 

een cijfer met één decimaal, waarbij de hoogte van het 
tweede decimaal bepaalt of het eerste decimaal met 
één wordt verhoogd. Is het tweede decimaal gelijk aan 
of hoger dan 5, dan wordt het eerste decimaal met één 
verhoogd. Is het tweede decimaal kleiner dan 5, dan 
wordt het eerste decimaal niet gewijzigd. 

 
Commissie van Beroep: a. Interne commissie van de school die klachten met  

betrekking tot het schoolexamen behandelt. 
b. Externe commissie van de Stichting OVO Zaanstad 
(zie het Eindexamenreglement vmbo van OVO 
Zaanstad voor het schooljaar 2021-2022). 

 
Eindexamenvak: Een vak waarvan door de wetgever van het 

examenprogramma de inhoud is vastgesteld en dat 
wordt afgesloten door een schoolexamen of een 
centraal examen. 

 
Examencommissie:  De examencommissie bestaat uit de 

eindexamensecretaris, een afdelingsleider en 1 docent. 
 
Examendossier:  Het geheel van de onderdelen van het schoolexamen. 
 
Examenstof:  De eisen die aan de leerling worden gesteld. 
 
Examinator:  Degene die belast is met het afnemen van het 

schoolexamen. 
 
Inhalen:   Het maken van een toets die door absentie is gemist. 
 

Handelingsdeel: Verplicht onderdeel van het examen dat met een 
voldoende resultaat moeten worden afgesloten.  

Herkansen: Het opnieuw maken van een toets om een hoger 
resultaat te bereiken. 

 
Kandidaat: Een leerling die door het bevoegd gezag tot het 

eindexamen wordt toegelaten. 
 
Ouders: Hieronder wordt verstaan: ouders en/of wettelijk 

vertegenwoordiger van de kandidaat. 
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Praktische opdracht:  Een praktische opdracht is een toets met een ander 

karakter dan een schriftelijke toets: bijvoorbeeld een 
practicum bij een exact vak of een werkstuk. 

 
Procesverbaal:   Officiële presentielijst. 
 
Profielwerkstuk:   Een profielwerkstuk is een werkstuk, gericht op 

loopbaan oriëntatie. 
 
Schoolexamen:      Het geheel van schoolexamenonderdelen. 
 
Toetsen:  Schriftelijke toetsen, mondelinge toetsen, ICT-toetsen, 

kijk- en/of luistertoetsen in het kader van het 
schoolexamen; deze worden becijferd. In het PTA 
worden zij aangeduid als S-toetsen. 

 
Voorexamenklassen:  Klas 3 mavo. 

  
 

. 
Afkortingen: 

CE   Centraal Examen                                                           

CPE   Centraal Praktijk Examen                                                

PTA   Programma van Toetsing en Afsluiting 

PWS  Profielwerkstuk 

SE  Schoolexamen                                                                 
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Artikel 2. Algemene bepalingen 

 
1. Het schoolexamen bestaat uit een aantal toetsen en praktische opdrachten 

voor alle vakken die worden afgenomen in examenklassen en bij een 
beperkt aantal klassen in de voorexamen klas 3 mavo. Deze toetsen staan 
beschreven in het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). Alle toetsen 
samen vormen het examendossier.  

 
2. De directeur stelt jaarlijks een PTA voor het schoolexamen vast. Het PTA 

wordt voor 1 oktober verstrekt en staat ook op de website van de school. 
Zie Art. 5 Eindexamenreglement  VMBO. 

 
3.  Kandidaten zijn verplicht om alle onderdelen van het PTA af te leggen. 

Indien nodig kan de directeur een afwijkende regeling vaststellen in overleg 
met de betrokken docenten en de kandidaat.  

 
4.  Het schoolexamen wordt tenminste één week voor de aanvang van het 

centraal examen afgesloten. 
 

5. Het schoolexamen kan pas worden afgesloten als voor alle onderdelen van 
het schoolexamen een cijfer dan wel de waardering ‘voldoende’ of ‘goed’, 
overeenkomstig het PTA, is vastgesteld; alle handelingsopdrachten, het vak 
LO, kunstvakken 1 en het profielwerkstuk in de Mavo moeten met de 
waardering ‘voldoende’ of ‘goed’ zijn afgesloten. Zie ook Art. 8 
Eindexamenreglement VMBO. 

 
6. De directeur stelt de kandidaat en de ouders voor aanvang van het centraal 

examen digitaal via Magister in kennis van de beoordeling van het 
schoolexamen: 
a. welke cijfers zijn behaald voor het schoolexamen; 
b. de beoordeling van vakken, waarvoor geen cijfer wordt vastgesteld; 
c. de beoordeling van het profielwerkstuk in de MAVO. 
 

7.  De directeur kan toestaan dat een kandidaat met beperkingen het 
schoolexamen geheel of gedeeltelijk aflegt op een wijze die is aangepast aan 
de mogelijkheden van die kandidaat. In dat geval bepaalt de directeur de 
wijze waarop het schoolexamen zal worden afgelegd. De directeur meldt dit 
zo spoedig mogelijk aan de Inspectie. Zie Art. 17 Eindexamenreglement 
VMBO. 
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Artikel 3 Afwezigheid tijdens het schoolexamen 
 
1. Als een kandidaat verhinderd is of niet in staat is deel te nemen aan een 

toets, meldt een ouder of verzorger van de kandidaat dit uiterlijk 15 minuten 
voor aanvang van de toets schriftelijk of telefonisch bij de receptie van de 
school. Als er op die dag meerdere toetsen zijn, is ziekmelding voor de eerste 
toets voldoende. 
De ouder stuurt dezelfde dag ook een schriftelijke bevestiging naar de  
examensecretaris mevrouw de Rooij: y.derooij-maas@saenredam.nl met  
daarin de reden van absentie. 
Indien een leerling niet op bovenstaande wijze is ziek gemeld, wordt aan de 
desbetreffende toets het cijfer 1.0 toegekend.  
Vooraf ingeplande afspraken, met bijvoorbeeld een arts, worden niet        
beschouwd als geoorloofde absentie. 
 

2. Indien de kandidaat in de loop van de dag ziek naar huis gaat voordat de 
toets is gemaakt, meldt hij zich af bij de afdelingsleider of examensecretaris, 
alvorens hij naar huis gaat. Indien de leerling zich niet op deze wijze ziek 
meldt, wordt aan de betreffende toets het cijfer 1.0 toegekend. Het recht op 
herkansing van de betreffende toets blijft bestaan.  

 
3. Zonder telefonische melding en schriftelijke bevestiging wordt het verzuim als 

een onregelmatigheid beschouwd. Zie Art.10 Eindexamenreglement VMBO. 
 

4. De leerling is zelf verantwoordelijk voor het inhalen van een toets. De toets 
wordt (centraal) ingehaald en dit gebeurt zo snel mogelijk na de toetsweek. 
Bij meerdere gemiste toetsen neemt de leerling contact op met de 
afdelingsleider of de examensecretaris. De gemiste toetsen moeten zo snel 
mogelijk na de toetsweek, en uiterlijk voor het herkansingsmoment worden 
ingehaald. De examensecretaris zal in overleg met de leerling een 
inhaalrooster maken. 

 
 
Artikel 4 Te laat komen bij een schoolexamen 
 
1 Een kandidaat mag uiterlijk een half uur te laat komen voor een toets. De 

kandidaat krijgt geen tijdverlenging. 
 
2 Bij een kijk- luistertoets of een mondelinge toets (inclusief een presentatie) 

mag een kandidaat die te laat is, nadat de toets is gestart niet meer aan de 
toets deelnemen. In dat geval wordt door de directeur of afdelingsleider 
vastgesteld of er voor het te laat komen een geldige reden is. Als er sprake is 
van een geldige reden, dan wordt een afspraak gemaakt voor het inhalen van 
de toets. Als er geen sprake is van een geldige reden, dan kan een maatregel 
worden genomen zoals vermeld in Art. 19.4 Eindexamenreglement VMBO. 
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Artikel 5 Onregelmatigheid 
 
Zie artikel 19 van het Eindexamen reglement VMBO 2021-2022.  
 
 
Artikel 6 Inleveren werkstukken / (praktische) opdrachten 
 
De leerling dient alle door hem, volgens het PTA samen te stellen 
(proef)verslagen, literatuurlijsten, portfolio’s werkstukken en/of praktische 
opdrachten vóór of op de uiterste inleverdatum bij de docent ingeleverd te 
hebben. De docent en de leerling maken een afspraak over de datum, tijd en 
plaats van het inlevermoment. Inleveren bij de receptie, administratie of in een 
postvakje is niet toegestaan. De opdracht moet persoonlijk ingeleverd worden bij 
de docent.  
 
Indien een leerling, zonder opgave van reden, niet uiterlijk voor of op de in het 
PTA vermelde datum de vereiste P-toets heeft ingeleverd, wordt de betreffende 
toets beoordeeld met het cijfer 1.0. De docent in kwestie stelt hiervan de 
afdelingsleider en examensecretaris op de hoogte.  
 
Indien een leerling, met opgave van verhindering, niet voor of uiterlijk op de in 
het PTA vermelde datum de P-toets heeft afgerond, dan beoordeelt de 
afdelingsleider, in overleg met de examensecretaris, of er sprake is van een 
geldige verhindering. De leerling moet het P-toets afmaken op een door de 
directeur aangewezen tijdstip en locatie.  
 
Indien aan het einde van het schooljaar nog niet alle handelingsopdrachten van 
dat schooljaar naar behoren zijn afgerond, kan geen toegang worden verleend 
tot het volgende leerjaar, dan wel tot het Centraal Examen. 
 
 
Artikel 7 Procedure afname van een schoolexamen 
 
1. Van elk schoolexamen wordt een proces verbaal opgemaakt.   
 
2. In het lokaal waar het schoolexamen wordt afgenomen mag een kandidaat 

alleen de toegestane hulpmiddelen meenemen. 
 
3. Toetsen mogen niet met potlood gemaakt worden, met uitzondering van 

grafieken en tekeningen. Alleen blauwe of zwarte balpen/vulpen mogen 
worden gebruikt. 
Er mag geen correctielak, -lint of -band worden gebruikt. 
Het gebruik van een grafische rekenmachine, en alle apparatuur die in 
verbinding staat met de buitenwereld, zoals mobiele telefoons en 
smartwatches, is niet toegestaan. 
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4. Mondelinge Toetswijze. Wanneer er sprake is van een mondelinge toetsing, 
wordt deze afgenomen door de docent die aan de kandidaat in dit vak 
lesgeeft (de examinator). De docent laat zich vergezellen door een 
gecommitteerde of maakt een geluidsopname van de afname. De opname 
blijft bewaard tot na de periode waarbinnen bezwaar kan worden gemaakt 
tegen de uitslag van een toetsing. 

5. Voor bijzondere ziektegevallen wordt voor de afname van de toetsen in 
overleg met de kandidaat een aparte regeling gemaakt. 

 
6. Een kandidaat mag pas na een halfuur na aanvang van een SE-toets het 

werk bij een surveillant inleveren. Daarna mag hij het examenlokaal 
verlaten. 

 
 
Artikel 8 Herkansing schoolexamen 
 
Na elke toetsweek mag de kandidaat één toets uit de betreffende toetsweek 
herkansen. Het hoogste cijfer telt. De herkansingen vinden plaats in de 1e of 2e 
week na de toetsweek. De schoolspecifieke herkansingsregeling van het 
schoolexamen is ook bij elk vak opgenomen in het PTA.  
 
Er is dit jaar ook nog een extra herkansingsmoment in maart om een extra toets 
te herkansen uit toetsweek 1 of 2. Deze herkansing is alleen voor een toets die 
nog niet eerder is herkanst in toetsweek 1 of 2.  
 
De kandidaat vraagt een herkansing aan bij de examensecretaris middels een 
herkansingsformulier. De herkansingsformulieren zijn aan het eind van iedere 
toetsweek beschikbaar bij de mentor. Te laat ingediende aanvragen worden niet 
in behandeling genomen. Voor alle herkansingen geldt: Het hoogste cijfer telt. 
 
 
Artikel 9 Herexamen voor afgesloten vakken zonder CE 
 
1. Het bevoegd gezag kan bepalen dat de kandidaat die eindexamen of 

deeleindexamen aflegt, voor één of meer vakken waarin geen centraal 
examen wordt afgenomen (LO, kunstvakken 1, maatschappijleer en het 
profielwerkstuk), het schoolexamen opnieuw kan afleggen. Het bevoegd 
gezag verleent dit recht in elk geval voor het vak maatschappijleer behorend 
tot het gemeenschappelijk deel van de leerwegen, indien de kandidaat voor 
dat vak een eindcijfer heeft behaald lager dan 6. Bij deze herkansing is het 
hoogst te behalen cijfer een 6.0. Het herexamen omvat door het bevoegd 
gezag aangegeven onderdelen van het examenprogramma. 

 
2. Het bevoegd gezag stelt vast hoe het cijfer van het in bovenstaande artikel 

bedoelde herexamen wordt bepaald. Het  hoogste van de cijfers behaald bij 
het herexamen in een vak en bij eerder afgelegde schoolexamen in dat vak 
geldt als het definitieve cijfer van het schoolexamen in dat vak en is 
maximaal een 6.0. 
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Artikel 10 Beoordelingsnormen schoolexamens 
 
1. Het resultaat van elke toets wordt zo spoedig mogelijk na afloop van de 

toetsweek bekend gemaakt. 
 

2. Tijdens deze bekendmaking hebben de kandidaten het recht het door hen 
gemaakte werk in te zien, echter uitsluitend op school. De kandidaten mogen 
in het werk niets wijzigen of aanvullen. Het gemaakte werk wordt op school 
bewaard. 

 
3. Een kandidaat die niet instemt met een toegekende beoordeling kan zich 

binnen één week nadat het werk besproken is, schriftelijk wenden tot de 
directeur. Zie Art. 20 Eindexamenreglement VMBO. 

 
4. Het eindcijfer van het schoolexamen voor een vak met een centraal examen, 

is het gewogen gemiddelde van de cijfers voor de afgelegde toetsen in 
leerjaar drie en/of leerjaar vier. Alleen resultaten voor toetsen die genoemd 
worden in het PTA, tellen mee bij het bepalen van het eindcijfer voor het 
schoolexamen. Deze resultaten worden vermeld op de cijferlijst, op 1 
decimaal nauwkeurig. Als het gemiddelde een getal met twee of meer 
decimalen achter de komma is, wordt dit afgerond op een getal met één 
decimaal achter de komma, met dien verstande dat als de tweede decimaal 
achter de komma 5 of hoger is, de eerste decimaal achter de komma met 
één wordt verhoogd.  

Voorbeeld 1:  6,55 wordt 6,6.   
Voorbeeld 2:  6,54 wordt 6,5.  

 
5. Bij vakken zonder centraal examen (maatschappijleer) is het cijfer voor het 

schoolexamen na afronding een geheel cijfer uit de reeks van 1 t/m 10. Als 
het gemiddelde cijfer eindigt op 2 decimalen, dan wordt het cijfer eerst 
afgekapt na de eerste decimaal en daarna afgerond.  

Voorbeeld 1:  6,53 wordt eerst afgekapt naar 6,5 en daarna afgerond naar 
een 7. 
Voorbeeld 2:  6,49 wordt eerst afgekapt naar 6,4 en daarna afgerond naar 
een 6. 

6. Het vak kunstvakken 1 wordt afgesloten in leerjaar drie. Het vak 
kunstvakken 1 moet worden afgesloten met minimaal het resultaat 
“voldoende”.  
 

7. Het vak maatschappijleer 1 wordt afgesloten in leerjaar vier. Het vak 
maatschappijleer telt volledig mee in de slaag-/zakregeling en kent alleen 
een schoolexamen. 
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8. Het vak lichamelijke opvoeding wordt in leerjaar vier afgesloten, het 
resultaat moet minimaal “voldoende” zijn.  

 
 
 

9. Handelingsopdrachten moeten worden afgesloten met minimaal de 
beoordeling “voldoende”. Bij de MAVO volgt de leerling een tweewekelijkse 
stage in leerjaar 3. Deze stage opdracht geldt als een verplicht onderdeel van 
het PTA voor het examen en moet minimaal voldoende zijn afgesloten.  
In het schooljaar 2020-2021 heeft de stage door Covid-19 niet kunnen 
plaatsvinden. 

 
10. Het profielwerkstuk in leerjaar 4 van de Mavo wordt beoordeeld met 

“voldoende” of “goed”. Het profielwerkstuk wordt beoordeeld door ten minste 
twee examinatoren. 

 
11. De beoordeling van de diverse toetsen van het schoolexamen wordt 

uitgedrukt in een cijfer 1 tot en met 10, afgerond op één decimaal. 
 

 
Artikel 11 Rapportage en controle van schoolexamencijfers 

 
1. De ouder kan de resultaten inzien in magister. De ouder kan, binnen 5 

werkdagen na uitreiking van het cijfer, schriftelijk in beroep gaan tegen het 
vermelde resultaat; daarna worden de behaalde resultaten definitief. Het 
eventuele schriftelijke beroep dient gericht te zijn aan de secretaris van de 
examencommissie. 

 

Artikel 12  
De Slaag-/ zakregeling 4MAVO en overgangsnormen  3MAVO → 4MAVO 
 

De Slaag- / zakregeling 2021-2022 voor 4MAVO 

Je bent geslaagd als: 

1) Het rekenkundig gemiddelde van de cijfers behaald op het CE ten 
minste 5,5 is 

2) Het eindcijfer voor Nederlands (kernvak) 5 of hoger is 
3) De eindcijfercombinatie op de cijferlijst voldoet aan de volgende eisen: 

-Alle eindcijfers voldoende 
-1x5 en de rest 6 of hoger 
-2x5 en de rest 6 of hoger met ten minste 1x7 
-1x4 en de rest 6 of hoger met ten minste 1x7  

5) Je voldoende of goed hebt gehaald voor je profielwerkstuk. LOB dossier,    
    LO en CKV (afgerond in leerjaar 3). 
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Artikel 13 Bewaren schoolexamenwerk 
 
Het examensecretariaat bewaart het schoolexamenwerk tot en met 31 december 
van het jaar, waarin het diploma is behaald.  
 
 
Artikel 14 Onvoorziene gevallen 
 
In onvoorziene gevallen beslist de directeur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


