ADDENDUM EXAMENREGLEMENT SCHOOLJAAR 2021-2022
VOOR MAVO4, HAVO5 EN VWO6
AANVULLENDE BEPALINGEN CENTRAAL EXAMEN
Tijdvakken
Het centraal examen wordt afgenomen in drie tijdvakken:
Tijdvak 1

12 mei t/m 30 mei

Uitslag: 9 juni

13 juni t/m 24 juni

Uitslag: 1 juli

5 juli t/m 8 juli

Uitslag: 14 juli

Eerste afnames

Tijdvak 2
Eerste afnames en herkansingen

Tijdvak 3
Herkansingen

Het tweede tijdvak is bedoeld voor leerlingen die in het eerste tijdvak ziek zijn, in quarantaine zitten
of onvoldoende voorbereidingstijd gekend hebben voor een of meer vakken.
Tevens kunnen in dit tijdvak al examens herkanst worden die in tijdvak 1 afgelegd zijn.
Een kandidaat moet uiterlijk op 22 april 2022, 10:00 uur, door middel van het daartoe bestemde
formulier kenbaar maken voor welk(e) vak(ken) hij/zij het centraal examen in het tweede tijdvak wil
afleggen. Het formulier, ondertekend door leerling en ouder, moet persoonlijk overhandigd worden
aan de afdelingsleider van de afdeling. Kandidaten die geen formulier ingediend hebben, worden
automatisch in het eerste tijdvak geplaatst. Over verzoeken die na 22 april 2022, 10:00 uur,
ingediend worden beslist de directeur.
Kandidaten kunnen op 22 april, na de middag, via Magister hun persoonlijke rooster inzien. Dit
rooster is bindend. Uiteraard kunnen zij via mijneindexamen.nl ook een eigen rooster samenstellen.
Procedure afmelden CE (artikel 35)
Een kandidaat die door ziekte of een andere ernstige reden een examenwerk moet missen, moet dit
uiterlijk op de dag waarop dit examen plaatsvindt vóór de start van de examen, zo mogelijk eerder,
aan zijn/haar afdelingsleider laten weten of bij diens afwezigheid bij de receptie. De afdelingsleider
of de receptie legt de melding schriftelijk vast en licht de betrokken docent-examinator en de
examensecretaris in. Het gemiste werk wordt in het volgende tijdvak ingehaald; dit kan ten koste
gaan van een van de twee herkansingen. Dit hangt af van de reden van de afwezigheid en is ter
beoordeling aan de directeur.

Herkansingsregeling CE (artikel 27)
Alle kandidaten die opgaan voor het diploma kunnen in het schooljaar 2021-2022 voor maximaal
2 vakken een herkansing afleggen.
Kandidaten die een vak willen herkansen, vullen het hiertoe bestemde formulier in. Het formulier
moet persoonlijk overhandigd worden aan de afdelingsleider van de afdeling.
De uiterste datum voor het aanvragen van een herkansing in tijdvak 2 is vrijdag 10 juni voor
12.00 uur, voor tijdvak 3 maandag 4 juli voor 12.00 uur.
De kandidaat ontvangt een persoonlijk rooster van de opgegeven herkansing(en). De in het rooster
genoemde afnamemomenten zijn bindend.
Uitslag (artikel 31 en 32)
Ten opzichte van de bestaande slaag-/zakregeling zoals voor de mavo in artikel 31 en voor havo/vwo
in artikel 32 van het examenreglement geldt voor het schooljaar 2021-2022 de volgende wijziging:
•

In het geval dat de kandidaat net gezakt is, kan het eindresultaat van hen hoogste één vak, niet
zijnde een kernvak (mavo: Nederlands, havo en vwo: Nederlands, Engels en wiskunde) na
vaststelling van de uitslag worden weggestreept als de kandidaat daarmee kan slagen voor het
diploma. Het weggestreepte resultaat (en het vak) wordt wel vermeld op de cijferlijst.

Kandidaten moeten voor alle vakken het volledige eindexamen hebben afgelegd en dus het volledige
schoolexamen en het centraal examen hebben gemaakt.

