
 

  

 

SCHOOLEXAMENS MAVO/HAVO/VWO 

Inhalen 

 Je moet de toets die je door absentie hebt  

gemist inhalen. Dat mag alleen als je terecht absent was. 

 Inhalen gaat ten koste van je recht op herkansing. Dat geldt ook voor 

Praktische Opdrachten en Handelingsvakken/-delen; zowel voor jou als 

je groep. 

o Komen groepsleden de afspraken niet na? Meld dit dat 

uiterlijk 48 uur voor de deadline bij je examinator. 

Afronding cijfers 

Voor vakken met een Centraal Examen wordt het 
eindcijfer SE berekend op één decimaal nauwkeurig. 

Afronding vindt plaats op het naastliggende getal.  
Vakken met een Centraal Examen ronden we zo af: 

7,349 -> 7,349 = 7,3  

7,350 -> 7,350 = 7,4 

7,435 -> 7,435 = 7,4 

7,463 -> 7,463 = 7,5 

 

Voor vakken met alleen een SE wordt het eindcijfer berekend en 

afgekapt na de eerste decimaal. Daarna wordt het afgerond op het 

naastliggende gehele getal. Vakken met alleen een SE kappen we zo 

af: 

5,47 -> 5,47 = 5,4 = 5 

5,56 -> 5,56 = 5,5 = 6 

 

Het Combinatiecijfer: 

CKV, Maatschappijleer en het PWS worden eerst afgerond tot een 

geheel getal.  

CKV: 8,1 -> 8 

Maatschappijleer 6,4 -> 6 

PWS: 8,5 -> 9 

8 + 6 + 9 = 23. En 23/3 = 7,7 -> 8 

 

 

 

 

 

Herkansing 

 Je mag één toets herkansen.  

 Vraag je herkansing vóór de deadline aan. 

 Herkansen mag ook om je cijfer te verbeteren. Het hoogste cijfer telt dan. 

 In V4 mag alleen Maatschappijleer worden herkanst. 

 Als je om welke reden dan ook afwezig bent bij je herkansing, dan vervalt 

je herkansingsmogelijkheid. 

Absentie 

 Zorg dat je ouder(s)/verzorger(s) je op tijd ziek of afwezig melden 

bij de domeinassistent. Zorg dat je ook je inhaal regelt.  

 Ben je niet op tijd ziek of afwezig gemeld? Dan krijg je een 1,0 

voor je toets.  

 Ben je meer dan 5 minuten te laat voor een mondeling of 

practicum? Dan krijg je een 1,0. 

 Heb je een mondelinge toets samen met anderen en is er iemand 

ziek? Dan moet jij wel komen, anders ben je absent zonder goede 

reden en krijg je een 1,0. 

 Ben je te laat bij een kijk-en luistertoets? Dan mag je niet naar 

binnen. Je kunt wel meedoen met het tweede deel als dat er is. 

Regels tijdens Toetsen 

Dit doe je wel: 

 Ga zitten bij je naambordje of op de plek die je aangewezen wordt 

 Je horloge (geen smartwatch) leg je op de hoek van je tafel 

 Schrijf je naam, vak, naam vakdocent en aantal blaadjes op je 

toetsblad 

 Alleen de spullen die de surveillant of docent van tevoren heeft 

goedgekeurd mag je meenemen. Denk aan een rekenmachine, BINAS-

boek of woordenboeken.  

 Je mag alleen naar de WC als er een surveillant is die met je mee kan.  

 

Dit doe je niet: 

 Naambordjes verplaatsen 

 Met elkaar praten of gebaren maken 

 Jas, etui, tas, mobiele telefoon, smartwatch of andere spullen 

meenemen die niet hierboven staan 

 Iets lenen van een ander (gum, rekenmachine, pen, enzo) 

 Te laat komen. Ben je meer dan 30 minuten te laat,  

dan mag je de toets niet meer maken. 

 

 
 

Is bij jouw Praktische 

Opdracht meer dan 50% 

niet door jouzelf 

gemaakt? Dan is dat 

plagiaat. Hiervoor word 

je bestraft. 


