Veenendaal, 5 april 2022

Beste examenkandidaat,
In aanvulling op de brief die afgelopen vorige week verstuurd is, hierbij de informatie over de
deadlines van de komende twee weken en de slagingsnormering. Hieronder kun je lezen wat deze
deadlines en aanpassingen voor jou betekenen en hopen we dat je wat meer duidelijkheid krijgt.
Examentraining
Examenkandidaten kunnen zich tot en met 8 april opgeven voor examentraining in de meivakantie.
Deelname is vrijwillig. Deze examentraining zal worden verzorgd door Breinbrekers. Het is mogelijk
voor één of meerdere vakken examentraining te krijgen. De link: examentraining Breinbrekers
N.B. Het CLV betaalt de examentraining voor één vak per kandidaat. Het tweede of derde vak is
dus voor eigen rekening.
Keuze tijdvak
Het is dit jaar mogelijk om je eindexamens te spreiden over tijdvak 1 en
tijdvak 2.
Als school gaan we er vanuit en raden we iedereen aan om zoveel mogelijk
examens in tijdvak 1 te doen. Mocht je toch een aantal vakken in tijdvak 2
willen doen, dan dien je dit van 31 maart tot 11 april 23.59 uur door te
geven via Magister.
Let er op dat dit alleen via de app kan (en deze moet geüpdatet zijn naar
de laatste versie)
Mocht het echt niet lukken, neem dan voor de 11e april contact op met de
leerlingenadministratie. Dan kunnen zij het eventueel handmatig voor je
invoeren.

Voor de start van het eindexamen
Voordat je deel mag nemen aan het eindexamen moet je het schoolexamendossier hebben
afgerond. Dit betekent dat je vóór de Paasdagen (uiterlijk 13 april) al jouw toetsen moet hebben
gemaakt en dat je dus al jouw vakken inclusief het PWS en LO moet hebben afgerond. Je kan niet
deelnemen aan het eindexamen wanneer je een (onderdeel van een) SE-cijfer mist.
Kandidaten die nog onderdelen van het SE moeten afronden doen dit op maandag 11, dinsdag 12
en woensdag 13 april tussen 15.00 en 17.00 uur.
Op woensdag 13 april zijn de inhaaltoetsen van toetsweek 3 vanaf 8.30 uur. De reguliere lessen
gaan die dag gewoon door. Tijdens het 4e lesuur is de paasviering voor leerlingen van de
bovenbouw vwo.
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Op dinsdag 19 april uiterlijk 12.00 uur moeten de cijfers door de docenten worden ingeleverd,
zodat je op donderdag 21 april om 14.00 uur jouw cijferkaart op school kunt ondertekenen. Mocht
er volgens jou iets niet kloppen, neem dan direct contact op met de examensecretaris dhr. Aat
Kasbergen. Je kunt hem vinden naast B1.12.
Hierna liggen de SE-cijfers definitief vast en gaan deze naar de inspectie toe.
Afname van het eindexamen
Er zijn dit jaar drie tijdvakken voor het eindexamen:
Tijdvak 1 → van 12 mei tot en met 25 mei
Tijdvak 2 → van 13 juni tot en met 24 juni
Tijdvak 3 → van 5 juli tot en met 8 juli

Uitslagen op 9 juni
Uitslagen op 1 juli
Uitslagen op 14 juli

Op 9 juni worden alle kandidaten door hun mentor gebeld met de uitslag. De nog niet geslaagde
kandidaten worden om 15.00 uur op school verwacht om met hun mentor te bespreken wat de
opties zijn om alsnog te slagen.
De geslaagde kandidaten worden om 16.30 uur op school verwacht om hun voorlopige cijferlijst
op te halen.
Beoordeling eindexamen
De eindexamens zijn van een vergelijkbaar niveau met de examens van de voorgaande jaren.
Aangezien jullie een hele andere voorbereiding hebben dan de kandidaten in de eerdere jaren
wordt er wel gekeken naar de normering. Deze normering kan worden aangepast, zodat de cijfers
van de examens een eerlijk beeld geven van de capaciteiten van de eindexamenkandidaten van
dit jaar.
Wanneer ben je geslaagd?
De leerling is geslaagd als de leerling tegelijkertijd aan onderstaande voorwaarde voldoet:
1. Het gemiddelde voor alle vakken van het centraal schriftelijk examen moet onafgerond
een 5,5 of hoger zijn.
2. voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde mag maximaal één 5 behaald worden
(dit is het afgeronde gemiddelde van het SE- en CE-cijfer).
3. Voldoet aan a. óf b. óf c.:
a. Alle eindcijfers 6 of hoger zijn, of;
b. Er 1x5 is behaald en voor de overige vakken een 6 of hoger, of;
c. Er 1x4 of 2x5 of 1x5 en 1x4 is behaald en voor de overige vakken een 6 of hoger,
waarbij het gemiddelde tenminste 6.0 is.
4. Daarnaast moeten CKV en LO zijn beoordeeld als “voldoende” of “goed”. In de
bovenbouw is LO (bewegingsonderwijs) onderdeel van het schoolexamen. Een
kandidaat die aan de lessen deelneemt, wordt in de lessen beoordeeld met een
voldoende of goed. Een kandidaat kan alleen deelnemen aan het CE als dit vak met een
voldoende of goed is afgesloten. Mocht een kandidaat deze lessen niet in kunnen
halen, krijgt de kandidaat één of meer vervangende opdrachten. Deze opdrachten

2

/3

dienen met een voldoende te worden afgerond, zodat de kandidaat aan de
schoolexameneisen van het vak bewegingsonderwijs voldoet.
5. Voor het vak bewegingsonderwijs geldt een inspanningsverplichting. Wanneer een
kandidaat één of meer lessen heeft gemist, dienen deze ingehaald te worden,
ongeacht de reden van absentie(s)
6. Als één van de kleine vakken/onderdelen van het combinatiecijfer een drie of lager is,
is de leerling niet geslaagd.
Er is dit jaar een bijzondere uitzondering op regels 1 en 3. Indien het nodig is om te
slagen, mag je één van de eindcijfers (met uitzondering van de kernvakken Nederlands,
Engels en wiskunde) laten vervallen. Je moet dan wel het schoolexamen en eindexamen
van dit vak afgerond hebben en het eindcijfer komt wel op je officiële cijferlijst.
Herkansingen
Iedere kandidaat heeft dit jaar recht op twee herkansingen. Deze herkansingen kan je niet alleen
gebruiken om onvoldoendes op te halen, maar bijvoorbeeld ook om een cijfer op te halen
wanneer je ontevreden bent met het resultaat. Je kan de herkansingen in periode 2, periode 3 of
verspreid over beide periodes inzetten. Hierbij is het ook mogelijk om één of twee herkansingen
in periode 2 te gebruiken wanneer je in dat tijdvak ook reguliere examens doet. We raden jullie
echter aan om een herkansing voor periode 3 te bewaren wanneer je in periode 2 nog reguliere
examens doet.

Vragen
Mocht je nog vragen hebben over jouw situatie of over zaken uit dit bericht leg deze dan eerst
voor aan je mentor. Mochten jullie er samen niet uitkomen, dan kan je natuurlijk ook altijd bij één
van ons terecht.
Met vriendelijke groet,
Nico Leppers
Afdelingsleider vwo
Aat Kasbergen
Examensecretaris havo / vwo
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