
Examens en meer…



Welkom - Programma

- Organisatie team BB

- PTA

- SE-CE

- PWS

- Examenreglement

- Slaag – zak regeling

- Extra hulpmiddelen

- Decanaat – Michiel Baars (decaan VWO)



Organisatie Team Bovenbouw

- Teamleider: Yke Constandse
Aanwezig Ma, Di, Do en Vr
y.constandse@mlf.asg.nl

- Mentoren BB
- Docenten BB
- Decanaat:
HAVO: Joël de Bruijne
VWO: Michiel Baars

mailto:y.constandse@mlf.asg.nl


PTA

Programma van Toetsing en Afsluiting

Publicatie voor 1 oktober 2020

- Schoolexamens
- Praktische opdrachten (PO’s – niet 

herkansbaar)



Schoolexamens

10 en 17 sept 2020 herkansing periode 3 en zgn
Coronaherkansing

24 sept 2020 inhalen herkansing
26 t/m 30 okt 2020 – SE Week 1
5 nov 2020 – inhaaldag SE1
12 nov 2020 – herkansing SE1
18 t/m 22 jan 2021 – SE Week 2
28 jan 2021 – inhaaldag SE2
4 feb 2021 – herkansing SE2
29 maart t/m 2 april 2021 – SE Week 3
8 april 2021 – inhaaldag SE3
15 april 2021 – herkansing SE3



Schoolexamen - begeleiding

• Lyceo organiseert op vrijdag 9 oktober 
(studiedag docenten) een training van 09.00 –
17.00 uur.

• Voor een vak naar keuze wordt de stof 
herhaald, oefen SE opdrachten gemaakt en 
extra uitleg gegeven

• Ervaren en getrainde begeleiding



Combinatiecijfer en PWS

CKV + Maatschappijleer + PWS (minimaal 4,0) = 
combinatiecijfer
CKV + Maatschappijleer afgerond in 4H/4V

PWS: meesterproef (studielast minimaal 320 uur voor havo 
en minimaal 400 uur voor vwo)
Belangrijke deadlines:
- 17 december 2020: inleveren conceptversie (MLF week 1)
- 15 januari 2021: beoordeling concept
- 29 januari 2021: inleveren eindversie PWS
- 19 februari 2021: beoordeling eindversie PWS
- 4 maart 2021: presentaties PWS



Thema – en reflectiedagen

PWS

Planning en voorbereiding SE/CE

Montessori Certificaat – plusdocument



Afronden SE

19 – 22 april 2020: controle cijfers door 
leerlingen en docenten

SE cijfers worden doorgestuurd naar DUO 
(Dienst Uitvoering Onderwijs) 

SE cijfers afgerond op 1 decimaal



Examentrainingen

MLF Week 2: 
Diverse docenten van eindexamenklassen 
verzorgen een programma waarin verschillende 
examentrainingen worden gegeven:
- Oefenen met het maken van oude 

eindexamens
- Oefenen met formuleren
- Oefenen met vaardigheden
- Extra uitleg



Centraal Eindexamen

Eerste Tijdvak: 17 mei t/m 1 juni 2021
Voor rooster zie www.examenblad.nl

9 juni 2021: bekendmaking normen eerste tijdvak

Uiterlijk 11 juni 2021 aanmelden voor Tweede 
Tijdvak  

Tweede tijdvak: 21 t/m 24 juni 2021

2 juli 2021: bekendmaking normen tweede tijdvak

http://www.examenblad.nl/


Geslaagd!

- SE = 50% en CE = 50%
- Leerlingen moeten voor het CE een 5,5
gemiddeld halen
- 1 x 5 en overige vakken een 6
- 2 x 5 en minimaal 2 compensatiepunten
- 1 x 5 en 1 x 4 en minimaal 3 
compensatiepunten
- Maximaal 1 kernvak een 5 en andere 
kernvakken 6 of hoger



Slagen met een herexamen

Als een leerling door het verbeteren van één vak 
kan slagen
Bijvoorbeeld:
De leerlingen heeft geen 5,5 gemiddeld voor het 
CE
De leerling heeft een onvoldoende vak teveel 
De leerling heeft een onvoldoende teveel 
De leerling te weinig compensatie 



Cum laude

VWO: Gemiddeld een 
8,0 en alle vakken zijn 
een 7,0 of hoger
HAVO: Gemiddeld een 
8,0 en geen enkel cijfer 
lager dan een 6,0 

Extra vakken worden 
buiten beschouwing 
gelaten



SE of CE gemist?

Ziek tijdens een SE: 
Formele ziekmelding door 
ouders/verzorgers – invullen formulier 
Absentie tijdens SE (site onder ‘leerlingen –
examens’) !!Het SE mag alleen ingehaald 
worden als formeel is afgemeld!!

Ziek tijdens een CE: 
Formele ziekmelding. Het CE kan worden 
ingehaald tijdens het tweede (dan wel 
derde) tijdvak.



Examenreglement – zie site MLF

*de maatregelen bij onregelmatigheden en de   
toepassing ervan;

*de regels over de organisatie van het   
eindexamen;

*de gang van zaken tijdens het eindexamen;
*de herkansing van het schoolexamen en 

wanneer herkansing mogelijk is;
*de samenstelling en het adres van de 

commissie van beroep.



Extra hulpmiddelen

tijdsverlenging van 20 %

laptop spraaksynthese
(Sprint *)

laptop tekstverwerken
(Word)

Aanmeldformulier hulpmiddelen



Vakanties

Herfstvakantie – 10 t/m 18 oktober 2020
(9 oktober studiedag docenten – lln vrij/ 

examentraining)
Kerstvakantie – 19 dec 2020 t/m 3 jan 2021
(4 januari studiedag docenten – lln vrij)
Voorjaarsvakantie – 20 t/m 28 feb 2021
Meivakantie – 26 april t/m 9 mei 2021
Zomervakantie – 10 juli t/m 22 aug 2021



Vragen?



Decanaat
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