


Tijdpad

10 april: 
herkansingen

16 - 19 april: 
examen-
training

18 april: 
controleren 
en uitreiken 

SE overzichten

20 april: 
Laatste 

SchoolDag

11 - 13 april: 
examen-

training V6,
lessen H5



Tijdpad

14 - 28 mei:
examens 
tijdvak 1

13 juni: 
uitslagen 
tijdvak 1

18 - 21 juni: 
examens 
tijdvak 2

29 juni: 
uitslagen 
tijdvak 2

4 juli: 
diploma-
uitreiking

7 t/m 9 mei: 
verplichte 

lessen



Voorbereiding op het 
exam

en: exam
entraining

• Examentraining:

Ochtenduren: maken (examen)werk

Middaguren: bespreking van het gemaakte werk

• Intekening voor (minimaal) 4 vakken (iedere dag 1 vak H)
• Indien het cijfer lager dan 6,0 is -> verplichte inschrijving 

voor het middagdeel
• Neem studiemateriaal mee! Evt. half uur eerder vertrekken
• Drie dagen na de meivakantie: verplichte lessen volgens 

lesrooster



G
ang van zaken 

tijdens het exam
en

• Zorg dat je op tijd aanwezig bent (een kwartier van te voren).

•Let goed op je rooster. Leerlingen met een verlengd examen 
zitten vaak in een ander lokaal

•Tot half uur na aanvang mag je de zaal betreden. 
• Na een klokuur mag je de zaal verlaten.

• Tot een kwartier voor het einde mag je de zaal voortijdig  
verlaten.

• Examens en aantekeningen mogen nooit voortijdig 
meegenomen worden.



G
ang van zaken 

tijdens het exam
en

• Noteer op klad EN officieel examenpapier / uitwerkbijlagen je 
naam en examennummer.

• Werk met blauwe of zwarte pen. Geen potlood of correctie-
inkt.

• Eten en drinken is toegestaan, maar denk aan je 
medeleerlingen.

• Smartphone / tablets / smartwatches: kluisje, rugzak of bakje 
in de zaal (eigen risico).



G
ang van zaken 

tijdens het exam
en

•Werk niet af? Klad toch inleveren! Echter geen garantie voor 
correctie.

•Bij elk vak is een Nederlands woordenboek toegestaan 
(verstrekt door school).

•Kijk goed wat je mag gebruiken bij welk vak.
atlas (S), binas (S), rekenmachines (Z) , woordenboeken (S/Z)

•Let op de aanwijzingen voor rekenmachines.

•Meegebrachte materialen worden gecontroleerd.



Afw
ezigheid tijdens 

het exam
en

•Eventuele afwezigheid moet zo snel mogelijk 
worden gemeld bij de teamleider, zodat 
regelingen voor het tweede en eventueel 
derde tijdvak getroffen kunnen worden.

•Een eenmaal gemaakt examen kan achteraf 
niet wegens ziekte ongeldig worden verklaard.



U
itslag: 13 juni 2018 

geslaagd of gezakt?
HAVO / VWO
• Alle vakken tellen mee. 
Voor alle Centraal Examencijfers: 
• een 5,50 gemiddeld: geslaagd
• een 5,49 gemiddeld: niet geslaagd



U
itslag: 13 juni 2018 

geslaagd of gezakt?

Eisen HAVO/VWO

•Alles 6 of hoger: geslaagd

•1 x 5: geslaagd

•2 x 5:  2 compensatiepunten nodig gemiddeld 6,0

•1 x 4:  2 compensatiepunten nodig

•1 x 5 en 1 x 4:  3 compensatiepunten nodig

•Meer onvoldoendes of lager dan een 4: afgewezen
Aanvullende eisen
• Bij het eindcijfer voor de vakken NE, EN en WI max.  één 5.
• CKV en LO moeten voldoende zijn.
• Cijfers in het combinatiecijfer moeten tenminste een 4 zijn.



Rekentoets• Alle leerlingen in het voortgezet onderwijs moeten de 
rekentoets maken

• Voor alle leerlingen telt het resultaat niet mee voor het 
halen van het diploma. Het resultaat komt wel op de 
cijferlijst te staan.



Cum
 laude

havo
• gemiddelde van de eindcijfers 8,0 of hoger. Alleen hoogste 

cijfer vrije deel telt mee.
• geen eindcijfer lager dan 6
• rekentoets telt niet mee

vwo
• gemiddelde van de eindcijfers 8,0 of hoger. Alleen hoogste 

cijfer vrije deel telt mee.
• geen eindcijfer lager dan 7
• rekentoets telt mee (alleen indien gunstig voor kandidaat)



U
itslag

• 13 juni: uitslag Centraal Examen 1

• Alle kandidaten worden vanaf 14:00 (havo) en 15:00 
(vwo) gebeld, gezakten eerst. Dus niet meer naar 
school bellen. 17:00 uur: behaalde resultaten zijn 
zichtbaar op Magister.

• 14 juni: 13:10 uur ophalen voorlopige cijferlijst voor 
geslaagde leerlingen bij de mentor.

• Gewaarmerkte kopieën van de cijferlijst kunnen 
door de leerling zelf digitaal worden aangevraagd bij 
DUO via website www.mijnduo.nl



W
at te doen na een 

tegenvallend 
resultaat?

• Mogelijkheid tot 1 herexamen voor iedere leerling

• 14 juni: aan teamleider doorgegeven welk 
herexamen je wilt maken, 08:30 (nog niet 
geslaagden) en 12:40 (geslaagden)

• 18 – 21 juni: Centraal Examen 2

• 29 juni: uitslag Centraal Examen 2

• Niet geslaagd? Doubleren, afstroom, MBO of VAVO



D
iplom

a-uitreiking

Diploma-uitreiking:

4 juli
- vmbo-t: 13.00 uur
- vwo: 16.00 uur
- havo: 19.00 uur



Studiefinanciering

https://duo.nl/zakelijk/voortgezet-onderwijs/voorlichting-studiefinanciering/



Studiefinanciering

https://duo.nl/zakelijk/voortgezet-onderwijs/voorlichting-studiefinanciering/



W
ijzigingen t.o.v. 

boekje13 juni 2018
● Alle kandidaten worden vanaf 14:00 (havo) en 

15:00 (vwo) gebeld, gezakten eerst. 

14 juni 2018
● Inleveren herkansingsformulier geslaagden: 12:40 

uur
● Ophalen cijferlijst geslaagden: 13:10 uur



Vavo



VavoWat is VAVO?

Overeenkomsten VO:
▪ Vmbo-t / havo / vwo
▪ Dagonderwijs
▪ Diploma (gelijkwaardig)

Verschillen VO:
▪ Certificaten
▪ Niet alle vakken
▪ 4-5-havo en 4-5-6-vwo in één jaar
▪ Brug naar vervolgonderwijs



Vavo
Voor wie is VAVO bedoeld?

▪ Gezakten

▪ Geslaagden 



Vavo

Samenwerking SG Sint Ursula

▪ Uitbestedingsovereenkomst
▪ Leerlingbespreking
▪ Contact  (www.vavo.nl)



Tot ziens en succes allemaal


