Welkom
Info avond Examen 2021
Presentatie: P. IJsseldijk en M. de Nekker

Programma
Waar gaan we het over hebben?
1. Extra herkansing schoolexamen (SE)
2. Laatste lesweek voor het centraal examen (CE)
3. Hoe ziet het CE 2021 er uit?
4. Examentraining
5. Vragenuurtjes in de CE weken
6. Vragen?

Laatste lesweek
• Ma 12 t/m vr 16 april > laatste SE week
(herkansings-/examentrainingsformulier in examenboekje)

• Wo 21 april > inleveren herkansings-/examentrainingsformulier
(na overleg met vakdocent en ouders)

• Vr 23 april > herkansen SE toetsen
(1 of 2 herkansingen)

• Do 29 en vr 30 april > Examentrainingen
(verplicht 2 vakken)

Hoe ziet het CE 2021 er uit?
• CE - tijdvakken vóór de zomervakantie
- Tijdvak 1 hierin kun je het volledige examen maken
- Tijdvak 2 hierin kun je zo nodig 1 of 2 vakken herkansen
- Tijdvak 3 is een extra herkansingstijdvak (3 dagen)
• CE - tijdvak in de zomervakantie (aug/sept)
- Tijdvak 4 extra herkansingstijdvak, niet op school

Hoe ziet het CE 2021 er uit?
• In plaats van 1 zijn er dit jaar 2 herkansingen mogelijk
(verschillende vakken)

• Bij het bepalen van de uitslag mag 1 vak buiten beschouwing
worden gelaten
(niet zijnde Nederlands)

• In bijzondere gevallen is spreiding van het CE mogelijk in overleg
met de examensecretaris.
Schriftelijk verzoek naar: mdenekker@detooropmavo.nl
Dit moet vóór 23 april rond zijn.

Hoe ziet het CE 2021 er uit?
• Zak/slaag regeling:

je bent geslaagd als je voldoet aan de volgende eisen

- Het gemiddelde van je CE cijfers is 5,5 of hoger en
- Je eindcijfer voor Nederlands is 5 of hoger en
- CKV, LO en PWS zijn voldoende of goed en
- Je eindcijfers (SE + CE : 2) voldoen aan de volgende eisen:
* al je eindcijfers zijn 6 of hoger of
* je hebt één 5 en al je andere cijfers zijn 6 of hoger of
* je hebt één 4 en al je andere cijfers zijn 6 of hoger waarvan één 7 of
* je hebt twee 5-en en al je andere cijfers zijn 6 of hoger waarvan één 7 of
* geen eindcijfer is 3 of lager

Vragen?

