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Inleiding 
 
Beste leerling, 
 
Veel zaken zijn in de bovenbouw anders georganiseerd dan in de onderbouw. We hebben daarom een 
informatieboekje gemaakt waarin je alle informatie kunt vinden die je nodig hebt. Lees het door en laat 
ook je ouders zien waar zij de informatie kunnen vinden. De algemene schoolregels hebben we niet 
opgenomen in dit boekje, die kun je in het Loesje-boekje vinden.  
 
Er wordt in de bovenbouw, naast zelfstandigheid, ook van je verwacht dat je kunt plannen en dat je 
kunt inschatten wat je sterke en zwakke punten zijn. Het nemen van eigen verantwoordelijkheid voor je 
voortgang is een heel belangrijk uitgangspunt. Natuurlijk helpen de docenten en je mentor je waar 
nodig. Bovendien is het goed om te weten dat er in leerjaren voorafgaand aan het examenjaar, al 
onderdelen zijn die meetellen voor je eindexamen.  
 
Ons gezamenlijke doel, van jou, van je ouders, van je docenten en van je mentor is dat je op een 
zonnige dag aan het einde van dit of een volgend schooljaar een prachtig diploma in ontvangst kan 
nemen. Als je dat voor ogen houdt, hebben wij er alle vertrouwen in dat het goed komt met jou hier op 
school. 
 
We wensen je veel succes en hopelijk ook veel plezier dit schooljaar. 
 
Jesse, Linda, Frank en Stefan (jaarlaagcoördinatoren) 
Job, Edith, Eline (conrectoren)  
en Sarah (examensecretaris) 
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1. Belangrijke data *)   
Indeling periode schooljaar 2021-2022 
Periode 1 30-08  t/m 23-01 
  Blokkadeweek: 25 t/m 29 oktober 
  Toetsweek: 28 oktober t/m 5 november 

Blokkadeweek: 10 t/m 14 januari 
  Toetsweek: 17 t/m 25 januari 
 
Periode 2    24 -01 t/m 8-07 
  Blokkadeweek 14 t/m 18 maart 
  Toetsweek: 21 t/m 29 maart 
  Blokkadeweek: 13 t/m 17 juni 
  Toetsweek:15 t/m 24 juni  
 
Herkansingen 
Periode 1 Inschrijven herkansingen SET’s:  22-11 tot 16.00 uur 
  Inhalen SET week 1:   15-11 het 1e en 2e uur. 
       Rooster wordt tijdig bekend gemaakt 

Herkansingen eindexamenklassen 
SET week 1:    25-11 1e en 2e uur 

 
  Inschrijven herkansingen SET’s:  14-02  tot 16.00 uur  

Inhalen SET week 2:    08-02 1e en 2e uur.   
       Rooster wordt tijdig bekend gemaakt 
   
  Herkansing eindexamenklassen:  17-02 1e en 2e uur 
 
Periode 2 Inschrijven herkansingen  

eindexamenklassen:   08-04 tot 16.00 uur 
Inhalen SET week 3 examenklassen: 05-04 het 1e en 2e uur. 

       Rooster wordt tijdig bekend gemaakt 
Herkansing examenklassen :  11-04 1e en 2e uur 
“ 

KOM-gesprek:      04-10 t/m 08-10 
KOM-gesprek:      17-02 t/m 24-02 
 
Rapporten (digitaal op ouderportaal):   dagelijks 
       
   (op schrift):   week 27  
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Schema centraal examen 

Afnamemoment Tijdstip Examens 

afnameperiode cpe vwo beeldende vakken 

zaterdag 1 januari t/m woensdag 18 mei 2022 
afnameperiode cpe vwo beeldende vakken 

schooleigen 
rooster 

handvaardigheid vwo 
tekenen vwo textiele 
vormgeving vwo 

afnameperiode cpe gl/tl beeldende vorming 

maandag 14 maart t/m maandag 23 mei 2022 
afnameperiode cpe gl/tl beeldende vorming 

schooleigen 
rooster 

beeldende vorming vmbo GL en TL 

CSE 1e tijdvak 

donderdag 12 mei 2022 09:00- 11:30 Duits havo 

09:00- 11:30 muziek vwo 

13:30- 15:30 biologie vmbo GL en TL 

13:30- 16:30 aardrijkskunde havo 

13:30- 16:30 Nederlands vwo 

vrijdag 13 mei 2022 09:00- 11:00 geschiedenis en staatsinrichting vmbo GL en TL 

09:00- 12:00 filosofie vwo 

13:30- 15:30 Frans vmbo GL en TL 

13:30- 16:30 wiskunde A havo 

13:30- 16:30 wiskunde B havo 

13:30- 16:30 biologie vwo 

maandag 16 mei 2022 09:00- 12:00 geschiedenis havo 

09:00- 12:00 geschiedenis vwo (bezemexamen) 

09:00- 12:00 geschiedenis vwo 

13:30- 15:30 Nederlands vmbo GL en TL 

13:30- 16:30 natuurkunde havo 

13:30- 16:30 scheikunde vwo 

https://www.examenblad.nl/examen/handvaardigheid-vwo/2022
https://www.examenblad.nl/examen/handvaardigheid-vwo/2022
https://www.examenblad.nl/examen/tekenen-vwo/2022
https://www.examenblad.nl/examen/textiele-vormgeving-vwo/2022
https://www.examenblad.nl/examen/textiele-vormgeving-vwo/2022
https://www.examenblad.nl/examen/beeldende-vorming-vmbo-gl-en-tl/digitaal/2022
https://www.examenblad.nl/examen/duits-havo/papier/2022
https://www.examenblad.nl/examen/muziek-vwo-2/papier/2022
https://www.examenblad.nl/examen/biologie-vmbo-gl-en-tl/papier/2022
https://www.examenblad.nl/examen/aardrijkskunde-havo/papier/2022
https://www.examenblad.nl/examen/nederlands-vwo-2/papier/2022
https://www.examenblad.nl/examen/geschiedenis-en-staatsinrichting/papier/2022
https://www.examenblad.nl/examen/filosofie-vwo/papier/2022
https://www.examenblad.nl/examen/frans-vmbo-gl-en-tl/papier/2022
https://www.examenblad.nl/examen/wiskunde-a-havo-2/papier/2022
https://www.examenblad.nl/examen/wiskunde-b-havo-2/papier/2022
https://www.examenblad.nl/examen/biologie-vwo-2/papier/2022
https://www.examenblad.nl/examen/geschiedenis-havo-4/papier/2022
https://www.examenblad.nl/examen/geschiedenis-vwo-3/papier/2022
https://www.examenblad.nl/examen/geschiedenis-vwo-4/papier/2022
https://www.examenblad.nl/examen/nederlands-vmbo-gl-en-tl/papier/2022
https://www.examenblad.nl/examen/natuurkunde-havo-2/papier/2022
https://www.examenblad.nl/examen/scheikunde-vwo-2/papier/2022
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dinsdag 17 mei 2022 09:00- 11:00 Duits vmbo GL en TL 

09:00- 12:00 kunst (algemeen) havo 

09:00- 12:00 Latijnse taal en cultuur vwo 

13:30- 15:30 wiskunde vmbo GL en TL 

13:30- 16:30 Nederlands havo 

 13:30- 16:30 bedrijfseconomie vwo 

woensdag 18 mei 2022 09:00- 11:00 aardrijkskunde vmbo GL en TL 

09:00- 12:00 kunst (algemeen) vwo 

09:00- 12:00  maatschappijwetenschappen hav o 

13:30- 15:30 Engels vmbo GL en TL 

13:30- 16:30 biologie havo 

13:30- 16:00 Engels vwo 

donderdag 19 mei 2022 09:00- 11:00 muziek vmbo GL en TL 

09:00- 11:30 handvaardigheid vwo 

09:00- 11:30 tekenen vwo 

13:30- 16:00 Frans havo 

13:30- 16:30 natuurkunde vwo 

13:30- 15:30 natuur- en scheikunde I vmbo GL en TL 

09:00- 12:00 Griekse taal en cultuur vwo 

13:30- 15:30 economie vmbo GL en TL 

13:30- 16:30 economie havo 

13:30- 16:30 wiskunde A vwo 

13:30- 16:30 wiskunde B vwo 

13:30- 16:30 wiskunde C vwo 

maandag 23 mei 2022 09:00- 11:30 handvaardigheid havo 

https://www.examenblad.nl/examen/duits-vmbo-gl-en-tl/papier/2022
https://www.examenblad.nl/examen/kunst-algemeen-havo/papier/2022
https://www.examenblad.nl/examen/latijnse-taal-en-cultuur-vwo/papier/2022
https://www.examenblad.nl/examen/wiskunde-vmbo-gl-en-tl/papier/2022
https://www.examenblad.nl/examen/nederlands-havo-2/papier/2022
https://www.examenblad.nl/examen/bedrijfseconomie-vwo/papier/2022
https://www.examenblad.nl/examen/aardrijkskunde-vmbo-gl-en-tl-2/papier/2022
https://www.examenblad.nl/examen/kunst-algemeen-vwo/papier/2022
https://www.examenblad.nl/examen/maatschappij-wetenschappen-havo-2/papier/2022
https://www.examenblad.nl/examen/maatschappij-wetenschappen-havo-2/papier/2022
https://www.examenblad.nl/examen/engels-vmbo-gl-en-tl/papier/2022
https://www.examenblad.nl/examen/biologie-havo-3/papier/2022
https://www.examenblad.nl/examen/engels-vwo-2/papier/2022
https://www.examenblad.nl/examen/muziek-vmbo-gl-en-tl/papier/2022
https://www.examenblad.nl/examen/handvaardigheid-vwo/papier/2022
https://www.examenblad.nl/examen/tekenen-vwo/papier/2022
https://www.examenblad.nl/examen/frans-havo/papier/2022
https://www.examenblad.nl/examen/natuurkunde-vwo-2/papier/2022
https://www.examenblad.nl/examen/natuur-en-scheikunde-i-vmbo-gl-en/papier/2022
https://www.examenblad.nl/examen/griekse-taal-en-cultuur-vwo/papier/2022
https://www.examenblad.nl/examen/economie-vmbo-gl-en-tl/papier/2022
https://www.examenblad.nl/examen/economie-havo-2/papier/2022
https://www.examenblad.nl/examen/wiskunde-a-vwo-2/papier/2022
https://www.examenblad.nl/examen/wiskunde-b-vwo-2/papier/2022
https://www.examenblad.nl/examen/wiskunde-c-vwo-2/papier/2022
https://www.examenblad.nl/examen/handvaardigheid-havo/papier/2022
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09:00- 11:30 tekenen havo 

09:00- 11:30 Duits vwo 

09:00- 11:00 maatschappijkunde vmbo GL en TL 

13:30- 16:30 scheikunde havo 

13:30- 16:30 aardrijkskunde vwo 

13:30- 15:30 natuur- en scheikunde II vmbo GL en TL 

09:00- 11:30 muziek havo 

13:30- 16:00 Engels havo 

13:30- 16:30 economie vwo 

13:30- 15:30 beeldende vorming vmbo GL en TL 

woensdag 25 mei 2022 09:00- 12:00  maatschappijwetenschappen vwo 

 13:30- 16:30 bedrijfseconomie havo 

13:30- 16:00 Frans vwo 

maandag 30 mei 2022 13:30- 16:00 Spaans havo 

13:30- 16:00 Spaans vwo 

 
 
 Voorlichting ouders eindexamentraining 05-04 
Workshop examenleerlingen   19-04 t/m 22-04 
Examentrainingen    04-05 t/m 07-05 
Foto’s examenklassen en controle cijferlijsten 21-04 
Centraal examen tijdvak 1   12-05 t/m 30-05 
Uitslag tijdvak 1     15-06 
Centraal examen tijdvak 2   20-06 t/m 23-06 
Uitslag tijdvak 2     01-07 
Diplomering (indeling volgt)   6-07 t/m 8-07 
*) De genoemde data zijn onder voorbehoud 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.examenblad.nl/examen/tekenen-havo/papier/2022
https://www.examenblad.nl/examen/duits-vwo/papier/2022
https://www.examenblad.nl/examen/maatschappijkunde-vmbo-gl-en-tl/papier/2022
https://www.examenblad.nl/examen/scheikunde-havo-3/papier/2022
https://www.examenblad.nl/examen/aardrijkskunde-vwo-2/papier/2022
https://www.examenblad.nl/examen/natuur-en-scheikunde-ii-vmbo-gl-en/papier/2022
https://www.examenblad.nl/examen/muziek-havo/papier/2022
https://www.examenblad.nl/examen/engels-havo-2/papier/2022
https://www.examenblad.nl/examen/economie-vwo-2/papier/2022
https://www.examenblad.nl/examen/beeldende-vorming-vmbo-gl-en-tl/papier/2022
https://www.examenblad.nl/examen/maatschappij-wetenschappen-vwo-2/papier/2022
https://www.examenblad.nl/examen/maatschappij-wetenschappen-vwo-2/papier/2022
https://www.examenblad.nl/examen/bedrijfseconomie-havo/papier/2022
https://www.examenblad.nl/examen/frans-vwo/papier/2022
https://www.examenblad.nl/examen/spaans-havo/papier/2022
https://www.examenblad.nl/examen/spaans-vwo-2/papier/2022
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2. Belangrijke termen  
In dit overzicht vind je de belangrijkste termen die in dit boekje en door de docenten gebruikt zullen 
worden, op alfabetische volgorde.  

• Bevorderingsnormen – de normen die bepalen wanneer je overgaat naar een volgend leerjaar. 
Ze zijn gelijk aan de slaag-/zakregeling. 

• Blokkadedagen – de dagen voorafgaand aan de toetsweek. Op deze dagen krijg je geen 
toetsen en PO’s zodat je je leerwerk voor de toetsweek goed kunt plannen. 

• Centraal schriftelijk examen – de examens aan het eind van je laatste leerjaar. De cijfers voor 
het centrale examen tellen voor 50% mee in je eindcijfer.  

• Combinatiecijfer – het combinatiecijfer is op Havo en VWO opgebouwd uit meerdere vakken. 
De exacte samenstelling van de vakken staat in hoofdstuk 4. 

• Examenreglement – de verzameling van regels waarin is vastgesteld hoe de examens 
verlopen, wat de procedures zijn bij klachten e.d. Het reglement is vanaf 1 oktober te vinden 
op de website.  

• Handelingsdelen – (onderdelen voor bepaalde) vakken die je voldoende of goed moet 
afsluiten om over te gaan of om te slagen.  

• Herkansing – een aantal toetsen is herkansbaar. De regelingen staan op bij hoofdstuk 4. 
• Kluto – kijk- en luistertoets van de moderne vreemde talen. Dit is een officiële toets die 

landelijk wordt afgenomen.  
• Planner – door de docent gemaakte planning voor een bepaalde periode. Hierop kun je zien 

wanner er een toets plaatsvindt, welke stof er gevraagd wordt en wat de deadlines zijn van in 
te leveren of te maken opdrachten, dan wel te lezen boeken 

• Profielwerkstuk (PWS) – groot werkstuk waaraan je begint in voorlaatste leerjaar / 
voorexamenjaar en dat je afrondt in het examenjaar. Je presenteert het werkstuk aan de 
docenten en aan je ouders. Het eindcijfer telt mee in het combinatiecijfer (zie hierboven).  

• PTA - Programma van Toetsing en Afsluiting. Hierin kun je precies zien welke toetsen 
meetellen voor het eindexamencijfer en voor welk percentage. De vakken godsdienst en CKV 
sluit je in havo 4 al helemaal af. De PTA’s zijn vanaf 1 oktober te vinden op de website van de 
school. 

• SO – Schriftelijke Overhoring. Kleinere toetsen die docenten geven om je voortgang te 
toetsen. 

• SBU’s – studiebelastingsuren. 
• Schoolexamencijfer (SE) – het eindcijfer van alle toetsen die je hebt gemaakt. Het 

schoolexamencijfer vormt 50% van je eindcijfer (de andere helft is het cijfer voor het centraal 
examen (CE)).  

• Schoolexamenvak – vak dat alleen een schoolexamen (SE) kent en geen Centraal Examen 
(CE). Het eindcijfer telt voor 100% mee op de eindlijst. 

• SEP – Schoolexamen Praktische Opdracht (bijvoorbeeld een PO). Deze cijfers tellen direct 
mee voro het schoolexamen. 

• SET – Schoolexamentoets. Deze cijfers tellen direct mee voor het schoolexamen.  
• Slaag-/zakregeling – de norm voor het wel of niet halen van je diploma.  
• Toetsweek – week waarin je toetsen en Schoolexamentoetsen maakt, ook wel SETweek 

genoemd. Er is dan verder geen les.  
• Weging – percentage dat een toets meeweegt in het eindcijfer. 
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3. Algemeen reglement van het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) – 
wat houdt het in?  

 
In het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) staat aangegeven wat de eisen van de 
verschillende vakken zijn voor het schoolexamen. Voor je examen moet je een schoolexamen én een 
landelijk centraal examen afleggen voor een groot aantal vakken.  
De vakken met alléén een schoolexamen zijn: 

M3 M4  
Maatschappijleer Maatschappijleer  
H4 H5  
Godsdienst 
CKV  

Spaans 
maatschappijleer 

 

V4 V5 V6 
WON 
CKV 
Godsdienst 
Maatschappijleer 

Godsdienst 
Maatschappijleer 

Spaans 
NLT 
Wiskunde D 

 
In het PTA vind je: 
• de inhoud van de SET’s, in welke periode ze worden afgenomen, de toetsduur en de weging van de 

diverse SET-cijfers;  
• de inhoud van de SEP’s, in welke periode ze worden afgenomen en de weging van de diverse SEP-

cijfers; 
• de inhoud van de handelingsdelen (HD’s) en in welke periode ze worden afgenomen. Voor HD’s 

worden geen cijfers gegeven, ze moeten tenminste naar behoren (=voldoende) verricht zijn; 
• de codes van de SET’s, SEP’s en de HD’s. Ze zijn belangrijk voor de administratieve verwerking van 

de gegevens en bij het aanvragen van herkansingen. 
Voor 1 oktober a.s. wordt het PTA gepubliceerd. 
Het examenreglement is met ingang van 1 oktober te raadplegen op de website www.revius.nl onder 
‘publicaties’. 
 
3.1 Algemeen Reglement van het Programma van Toetsing en Afsluiting Tweede Fase op 
het Revius Lyceum 
Voor de vaststelling van de eindcijfers schoolexamen geldt voor elk vak de volgende regeling: 
3.1.1 Per periode 

Per periode worden cijfertoetsen gegeven, uitgezonderd de vakken Oriëntatie op  V
 ervolgopleiding (OV) en Lichamelijke Opvoeding (LO). Voor deze vakken gelden de volgende 
 kwalificaties ‘onvoldoende’, ‘voldoende’ of ‘goed’. 
3.1.2. Elke toets die rechtstreeks meetelt voor het schoolexamen is een centrale toets en wordt zoveel 
mogelijk per periode op eenzelfde moment afgenomen. 

 
3.2. Per leerjaar 
3.2.1 De exacte weging per toets wordt vermeld in het PTA als het om een SET of SEP gaat.  
3.2.2 In het PTA staat een opsomming van je schoolexamentoetsen. Bij een aantal vakken worden 

er schoolexamentoetsen gegeven in de voorexamenklas. De resultaten voor deze toetsen 
komen in je examendossier en tellen mee in het eindexamenjaar. 

 
 

http://www.revius.nl/
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3.3. Examencommissie (komt overeen met dit onderdeel in het examenreglement). 
3.3.1 onregelmatigheden geconstateerd 
Indien tijdens het (school)examen naar aanleiding van enig onderdeel van het (school)examen één van 
de kandidaten of examinatoren daartoe schriftelijk de wens te kennen geeft dat een onregelmatigheid 
heeft plaatsgevonden of dat één van de kandidaten of examinatoren het oneens is met de afname of 
beoordeling of gang van zaken dan kan zij/hij een bezwaar indienen bij de examencommissie. 
 
3.3.2 samenstelling 
het Revius Lyceum kent een examencommissie die bestaat uit: 
a. jaarlaagcoördinator mavo,  

b. jaarlaagcoördinator havo,  

c. jaarlaagcoördinator vwo,  

d. secretaris van het eindexamen 

e. conrector bovenbouw vwo 

f. conrector bovenbouw havo 

g. conrector bovenbouw mavo 

h. een docent die lesgeeft aan minimaal een examenklas en een voorexamenklas (deze docent kan 
ook een jaarlaagcoördinator zijn). 

De examencommissie onderzoekt of klachten / verzoeken van leerlingen gegrond zijn en geeft advies 
aan de rector. De rector beslist bij onregelmatigheden van schoolexamens of verzoeken van leerlingen 
om af te wijken van het schoolexamen of verzoeken van leerlingen over hun schoolexamencijfers. De 
regels omtrent het schoolexamen staan beschreven in het examenreglement.  

1. In alle gevallen waarin het examenreglement niet voorziet beslist de rector, nadat de 
examencommissie is gehoord. 

2. Leerlingen kunnen schriftelijk een verzoek / klacht indienen bij de examencommissie. De 
jaarlaagcoördinator van de betreffende leerling beslist of het verzoek door de examencommissie 
in behandeling wordt genomen. 

3. Docenten, mentoren en conrectoren kunnen desgevraagd advies geven aan de 
examencommissie. 

4. De examencommissie antwoordt schriftelijk aan de betrokkenen, de beslissing wordt bewaard in 
het leerlingdossier. 

5. Indien een leerling niet akkoord is met een genomen beslissing dan kan deze in beroep bij de 
commissie van appèl. 

Een bezwaar op een examenonderdeel, SET's, SEP's, HD’s, CE, moet bij de examensecretaris mevr. 
Koefoed ingediend worden.  

Na iedere setweek komt de examencommissie bij elkaar en bespreekt de ingediende bezwaren.  

Een bezwaar kan alleen ingediend worden over de setweek / periode de net voorbij is. Na de uiterste 
inleverdatum (zie hieronder) kan geen bezwaar over die periode meer ingediend worden.  

b.v. na 01-04-2022 kunnen geen bezwaren meer ingediend worden over toetsperiode 1, 2 en 3.  
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De uiterste datum per setweek om een bezwaar in te dienen is hieronder weergegeven. 

• Voor toetsweek 1 is de uiterste inleverdatum woensdag 10-11-2021 

• Voor toetsweek 2 is de uiterste inleverdatum vrijdag 18-01-2022  

• Voor toetsweek 3 is de uiterste inleverdatum Vrijdag 01-04-2022  

• Voor toetsweek 4 is de uiterste inleverdatum woensdag 29-06-2022  

Speciaal voor de eindexamenklassen (M4, H5, V6) in op 8 juni een bijeenkomst van de 
eindexamencommissie  

• Indienen van een bezwaar over het eindexamen, uiterste inleverdatum 01-06-2022.  

Voor het indienen van een bezwaar wordt een speciaal hiervoor ontwikkeld format gebruikt. Dit format 
is op de site van het Revius Lyceum te vinden onder de button “eindexamens” (onder aan de pagina in 
het blauwe blok)  
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4. Gedoubleerd of nieuw op het Revius? 

 
4.1. Gedoubleerd? 
Als je dit jaar gedoubleerd bent, dan is het verstandig dat je rekening houdt met de volgende regels uit 
het examenreglement. Ze staan in artikel 3.6 op pagina 10:   
 
3.6.1 SE cijfers behaald in het voorexamenjaar tellen met de aangegeven weging mee in het 

eindcijfer. Voor leerlingen die door opstroom of afstroom niet over de resultaten van het 
voorexamenjaar beschikken wordt een aangepast PTA gemaakt. In dat PTA wordt aangegeven 
welke onderdelen zij nog moeten toetsen. 

3.6.2 De resultaten van het schoolexamen komen te vervallen als de kandidaat niet wordt 
 bevorderd. Voor vakken die in enig leerjaar, niet zijnde het laatste leerjaar, enkel door 
 schoolexamens geheel worden afgesloten, geldt dat de resultaten gehandhaafd mogen blijven, 

indien het resultaat 6.5 of hoger is, dan wel voldoende als het een handelingsdeel betreft. In het 
examenjaar geldt voor deze vakken dat het resultaat gehandhaafd blijft, indien het 5.5 of hoger 
is en de kandidaat daarvoor kiest.  

3.6.3 Voor gezakte kandidaten, die het examenjaar overdoen, geldt dat het resultaat van een 
schoolexamen behaald in het leerjaar voorafgaand aan het laatste leerjaar komt te vervallen, 
indien het resultaat uit het laatste leerjaar hoger is. Dit resultaat wordt naar de geldende weging 
omgezet naar het voorlaatste jaar. Is dit resultaat niet hoger dan blijft het resultaat van het 
voorafgaande leerjaar gehandhaafd. 

 
4.2  Kom je van een andere school en/of van de mavo of havo? 
Er is een overstapcoach mavo-havo. De overstapcoach heeft in periode 1 een gesprek of een 
bijeenkomst over de overstap.Vanaf periode 2 neemt de mentor die begeleiding over. Je moet een 
extra vak in je pakket nemen. Vaak moet er voor het vak wiskunde (A en B) een inhaalprogramma 
worden gedaan door de leerlingen.  
 
4.3 Kom je in vwo 5 vanaf van een andere school of vanaf de havo? 
Als je vorig schooljaar je havodiploma hebt gehaald en nu bent ingestroomd bent 5 vwo, dan is het 
volgende van belang: mocht je geen extra vak in de vrije ruimte hebben gehad op de havo, dan heb je 
inmiddels een inhaalprogramma gevolgd. Mocht dat het vak Frans of Duits betreffen, dan heb je een 
extern inhaalprogramma gehaald.  
 
In het geval je van de havo komt, bouw je je vwo-examendossier op van vanaf de vijfde klas. Dat 
betekent dat je schoolexamentoetsen vwo 4 niet in hoeft te halen, behalve bij het vak WON. Voor WON 
geldt een inhaalprogramma: je haalt de schoolexamentoetsen WON in vwo 5 in. Voor de 
schoolexamentoetsen van maatschappijleer, godsdienst en ckv uit 4 vwo geldt dat ze niet hoeven te 
worden ingehaald. Je start met maatschappijleer en godsdienst in klas 5 en het cijfer voor CKV wordt 
meegenomen uit de havo.  
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5. HET SCHOOLEXAMEN (komt volledig overeen met hoofdstuk 3 van het examenreglement). 
 
5.1  Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) 

5.1.1  De rector verstrekt vóór 1 oktober van elk jaar aan de leerlingen die aan het examen zullen 

deelnemen via de website inzicht in het PTA dat in ieder geval betrekking heeft op het 
 desbetreffende schooljaar. 

5.1.2  In het PTA wordt in elk geval aangegeven wat voor de betreffende school geldt met betrekking 
 tot 

• welke onderdelen van het examenprogramma in het schoolexamen worden getoetst, 
• de inhoud van de onderdelen van het schoolexamen, 
• de gang van zaken tijdens het afnemen van het schoolexamen 
• de periodes waarin het schoolexamen wordt afgenomen, 
• de wijze van beoordeling en cijfergeving, 
• de wijze waarop de uitvoering van de inhaaltoetsen geregeld is, 
• de herkansingsregeling, 
• de procedure en de regels met betrekking tot de aanvraag van herkansing van 
   onderdelen van het schoolexamen. 

 

5.2  Tijdstip 

5.2.1  Het schoolexamen strekt zich uit over alle vakken, waarin de kandidaat eindexamen aflegt en 
wordt ingericht overeenkomstig hetgeen voor ieder vak afzonderlijk in het PTA is aangegeven. 

5.2.2  Het schoolexamen begint voor het vmbo in leerjaar 3 en voor het havo en vwo in leerjaar 4 en 
wordt afgesloten voor de aanvang van het eerste tijdvak van het centraal examen. Voor 
havo-4, vwo-4 en vwo-5 betreft het hier alleen de vakken die in dat of het volgend jaar het 
schoolexamen afsluiten. 

5.2.3  De rector kan een kandidaat die ten gevolge van ziekte of ten gevolge van een van zijn wil 
onafhankelijke omstandigheid, met inachtneming van het gestelde in artikel 3.7, niet in staat is 
geweest aan een toets deel te nemen (niet zijnde een herkansingstoets), hem voor de 
betreffende toets, het recht tot het inhalen van de toets toestaan. Als inhaaltoets geldt een 
nieuw opgestelde toets, die dezelfde leerstof omvat als het gemiste onderdeel en dezelfde 
vorm en omvang heeft. In het PTA wordt de regeling vastgelegd betreffende de uitvoering van 
de inhaaltoetsen. 

5.3  Gang van zaken m.b.t. het schoolexamen 

5.3.1  De kandidaat plaatst op de daartoe aangegeven plaatsen zijn naam op het papier. Is dat niet 
aangegeven dan zet de kandidaat zijn naam aan de bovenkant. Elk los vel wordt door de 
kandidaat voorzien van zijn naam. 

5.3.2  Het werk mag niet met potlood gemaakt worden (uitgezonderd grafieken en tekeningen). 

5.3.3  Tassen, jassen e.d. mogen niet in de examenruimte aanwezig zijn. 

5.3.4  Het meenemen van andere dan toegestane boeken, tabellen en overige hulpmiddelen is 

verboden. Het is verboden communicatiemiddelen (w.o. mobieltjes) mee te nemen de 

 examenruimte in, ook een horloge is niet toegestaan. Toegestane boeken, tabellen en overige 

 hulpmiddelen kunnen voorafgaand aan het examen worden gecontroleerd. 

5.3.5  De opgaven en uitwerkingen van een toets voor het schoolexamen worden door de kandidaat 
ingeleverd bij de aanwezige surveillant. 
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5.3.6  De bijlagen waarop een antwoord moet worden ingevuld, dienen in het overige werk te 
worden gesloten. Indien het werk uit meerdere papieren bestaat, dienen deze in elkaar 
gestoken te worden ingeleverd. 

5.3.7  Een kandidaat, die gemaakt werk en opgaven heeft ingeleverd en de examenruimte heeft 
verlaten, mag niet meer worden toegelaten, ook niet wanneer hij buiten de zaal constateert, 
dat hij niet alle opgaven heeft gemaakt. 
 

5.4  Beoordeling en cijfergeving schoolexamen 

5.4.1  Het eindcijfer van het schoolexamen is het gewogen gemiddelde van de cijfers behaald voor 
de gemiddelde schoolexamentoetsen en wordt uitgedrukt in een cijfer uit een schaal van 
cijfers lopende van 1,0 tot en met 10,0. Indien het cijfer op twee of meer decimalen eindigt, 
wordt dit cijfer afgerond op de eerste decimaal. 

Indien een kandidaat in een vak door twee of meer docenten is geëxamineerd bepalen deze 
docenten in onderling overleg het cijfer voor het schoolexamen. Komen zij niet tot 
overeenstemming, dan wordt het cijfer bepaald op het rekenkundig gemiddelde van de 
beoordelingen door ieder van hen. Indien een gemiddelde, als bedoeld in dit lid, een cijfer met 
twee of meer decimalen is, wordt dit cijfer afgerond op de eerste decimaal. 

Wanneer een leerling om een of andere reden niet deelneemt aan een schoolexamentoets, 
 wordt het cijfer 1,0 ingevuld. Indien van toepassing maakt de leerling een afspraak om de 
 toets in te halen. 

5.4.2  In afwijking van het bepaalde in artikel 3.4.1 dienen de vakken lichamelijke opvoeding 1 en 
oriëntatie op het vervolgonderwijs uit het gemeenschappelijk deel van elk profiel beoordeeld te 
zijn met ‘voldoende’ of 'goed'. Deze beoordeling geschiedt op grond van vooraf bekend 
gemaakte criteria. 

5.4.3  In afwijking van het bepaalde in artikel 3.4.1 dient het profielwerkstuk in het vmbo beoordeeld 
te zijn met 'voldoende' of 'goed'. 

5.4.4  Voor opdrachten uit het handelingsdeel kan worden volstaan met aftekening indien de 
opdracht voldoende of goed is afgerond. 

 

5.5  Herkansing toetsen schoolexamen 

5.5.1  Indien de kandidaat door ziekte of tengevolge van een van zijn wil onafhankelijke 
omstandigheid niet in staat is aan een toets deel te nemen, geldt artikel 3.7. 

5.5.2  De kandidaat die aan de herkansing voor enige toets wenst deel te nemen, dient daartoe op 
een in het PTA van de betreffende school beschreven wijze een verzoek in. 

5.5.3  De herkansing heeft dezelfde vorm en lengte en omvat dezelfde leerstof als de toets waarvoor 
de herkansing is aangevraagd. 

5.5.4  De herkansing vindt plaats op een door de rector vast te stellen datum en tijdstip. 
5.5.5  Als de kandidaat om enige geldige reden (zie artikel 3.7) verhinderd is deel te nemen aan de 

door hem aangevraagde herkansing en de kandidaat ook dan om een geldige reden 
verhinderd is, wordt het resultaat dat hij voor de oorspronkelijke toets behaalde definitief. 

5.5.6  Van de resultaten die de kandidaat heeft behaald voor de oorspronkelijke toets en de 
herkansing, wordt de hoogste beoordeling vastgesteld als definitief resultaat. 

5.5.7  Herkansingen mogen niet worden herkanst. 
5.5.8 In het examenjaar zijn drie toetsperiodes; elke toetsperiode wordt afgesloten met een 

toetsweek waarin de behandelde stof wordt getoetst.  
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Per toetsperiode kan, wanneer mogelijk, één herkansbare (schoolexamen)toets worden 
herkanst.  

5.5.9 In het voorexamenjaar, mavo 3, havo 4 en vwo 5, zijn er vier toetsperiodes, elke toetsperiode 
wordt afgesloten met een toetsweek waarin de behandelde stof wordt getoetst. 
Na toetsperiode vier kan, wanneer mogelijk, één herkansbare toets worden herkanst.  
Indien een leerling minimaal twee van de vakken uit het rijtje NLT , Wis D, La en Grieks heeft 
dan mag hij/zij nog een tweede herkansbare toets herkansen.  
Van een  vak mag maar één herkansbare toetst herkanst worden.   
Als je twee herkansingen hebt dan moetje  minimaal één van de herkansingen inzetten om 
NLT, WisD, Grieks of Latijn te herkansen. 
Als een leerling ten onrechte gebruik maakt van een herkansing wordt het betreffende 
resultaat ongeldig verklaard. 
Een leerling mag in periode vier alleen meedoen aan de herkansing indien hij aan alle 
voorwaarden heeft voldaan, zoals het op tijd en naar behoren afronden of inleveren van  
handelingsdelen. 

 

5.6  Resultaten schoolexamen 

5.6.1 Voor verschillende vakken geldt dat in het voorexamenjaar er schoolexamentoetsen worden 
afgenomen. Deze cijfers tellen mee in het examendossier. Welke toetsen het betreft is na te 
lezen in het PTA. 

5.6.2 De resultaten van het schoolexamen komen te vervallen als de kandidaat niet wordt 
bevorderd. Voor vakken die in enig leerjaar, niet zijnde het laatste leerjaar, enkel door 
schoolexamens geheel worden afgesloten, geldt dat de resultaten gehandhaafd mogen 
blijven, indien het eindresultaat 6.5 of hoger is, dan wel voldoende als het een handelingsdeel 
betreft. In het examenjaar geldt voor deze vakken dat het resultaat gehandhaafd blijft, indien 
het 5.5 of hoger is en de kandidaat daarvoor kiest.  

5.6.3 Voor gezakte kandidaten, die het examenjaar overdoen, geldt dat het resultaat van een 
schoolexamen behaald in het leerjaar voorafgaand aan het laatste leerjaar komt te vervallen,  
indien het resultaat uit het laatste leerjaar hoger is. Dit resultaat wordt naar de geldende  
weging omgezet naar het voorlaatste jaar. Is dit resultaat niet hoger dan blijft het resultaat van 
het voorafgaande leerjaar gehandhaafd. 

5.6.4  De resultaten betreffende het schoolexamen, behaald in enig leerjaar, worden zowel aan de 
leerling als aan zijn ouders/verzorgers bekend gemaakt. Leerlingen en ouders hebben toegang 

 tot het cijferportaal van Somtoday waar de resultaten vermeld staan. 
5.6.5  Voor de aanvang van het centraal examen maakt de rector aan de kandidaat bekend, 

voor zover van toepassing: 
a. welke cijfers hij heeft behaald voor het schoolexamen; 
b. de beoordeling van de vakken waarvoor geen cijfer wordt vastgesteld, en 
c. de beoordeling van het profielwerkstuk voor de vmbo-kandidaten. 
De examinatoren leveren de daarvoor benodigde gegevens zo spoedig mogelijk na 
vaststelling in bij de schoolleiding. De kandidaat dient dit overzicht voor gezien  
te tekenen. 

5.6.6  Volgens de slaag-/zakregeling worden er door de school vakken aangewezen welke onder het 
combinatiecijfer vallen. Deze vakken worden gemiddeld tot één cijfer, waarbij elk cijfer het 
gewicht 1,0 heeft. Voor het havo betreft het de vakken maatschappijleer, godsdienst en CKV in 
leerjaar 4. Voor het vwo betreft het de vakken wetenschapsoriëntatie (wordt op de 
eindexamencijferlijst als ANW weergegeven), maatschappijleer, godsdienst en CKV                        
(gymnasiasten volgen geen CKV en voor hen vormt dit dus geen onderdeel van het 
combinatiecijfer) in leerjaar 4 en 5. In het eindexamenjaar (havo 5 en vwo 6) komt daar het 
profielwerkstuk bij. 



16 
 

5.6.7  Voor de kandidaat die tot een leerjaar, waarover zich het schoolexamen uitstrekt, wordt 
toegelaten, nadat in dat leerjaar reeds schoolexamentoetsen zijn afgenomen, stelt de rector 
een regeling vast, in overleg met de betrokken docent(en) en de kandidaat. 

5.6.8 Voor het inleveren van handelingsdelen staat in het PTA een deadline aangegeven. Het 
 overschrijden van de deadline is alleen bij geldige reden toegestaan. Indien noodzakelijk 
 beoordeelt de examencommissie de geldigheid van de reden. Als het handelings op de laatste 
 dag voor de toetsweek niet is afgerond worden ouders en leerlingen daarvan op de hoogte 
 gebracht. De leerling is tot dat het handelingsdeel  is afgerond uitgesloten van de lessen van 
 dat vak. In die tijd werkt de leerling aan het afronden van het handelingsdeel.  
5.6.9 Te laat inleveren van practische opdrachten heeft gevolgen voor de eindbeoordeling. Per dag 
 te laat inleveren wordt 0,5 punt van de eindbeoordeling afgetrokken. 
 

5.7  Verhindering deelname schoolexamen 

5.7.1  Als een kandidaat door ziekte of een andere dwingende reden, niet veroorzaakt door 
onnauwkeurigheid, onachtzaamheid of nalatigheid van de kandidaat of zijn ouders, verzorgers 
of voogden, absoluut verhinderd is deel te nemen aan een onderdeel van het schoolexamen, 
stelt hij of zijn ouders, verzorgers of voogden de examinator dan wel de secretaris van het 
examen zo vroeg mogelijk doch uiterlijk 8.15 uur op de dag van de toets in kennis van deze 
verhindering en de reden(en) daarvan. 

5.7.2  Binnen twee werkdagen na de in 3.7.1. genoemde melding zenden de ouders / verzorgers / 
voogden van de kandidaat aan de conrector dan wel de secretaris van het examen  
een door hen ondertekende verklaring met toelichting van de reden van verhindering.  
Indien de (toelichting van de) reden van verhindering door de secretaris van het examen geldig 
verklaard wordt, mag de leerling het schoolexamen op de in 3.5.5 genoemde datum maken. 
Dat schoolexamen wordt aangemerkt als een herkansing. In alle andere gevallen is sprake van 
een onregelmatigheid overeenkomstig het gestelde in 1.5. 

 

6 Praktische zaken 
 

6.1 Regels in toetsweken bij KLUTO’s, bij SET’s en bij SEP’s 
 
• Kom op tijd. Wacht voor de klapdeuren tot die worden geopend. Als de KLUTO’s zijn begonnen, 

mag je niet meer naar binnen. Het inhalen van deze toets kost je een herkansing. 
• Zorg dat je op de hoogte bent van de clustercode waarin je een vak volgt, ga in het juiste lokaal 

zitten. 
• In het lokaal zijn jassen, tassen, mobieltjes en etui’s niet toegestaan. Ook mag je geen horloge 

om hebben. Leg waardevolle spullen in je kluisje.  
• De surveillanten tijdens de toetsen kunnen naast docenten ook andere personen zijn. 
• Ook als je al klaar bent, ben je verplicht minimaal een uur in het lokaal te blijven. Neem dus een 

leesboek (o.i.d.) mee.  
• Als je het lokaal hebt verlaten, ga dan pas praten buiten het leerplein.  
• Extra tijd? Je toets ligt klaar in lokaal 2.20. Tijdens kluto’s is er een apart lokaal. 
 

 

http://www.google.nl/imgres?hl=nl&biw=1440&bih=805&tbm=isch&tbnid=yEMG-54k7m2_8M:&imgrefurl=http://jijislief.nl/kaartkeuze.asp?kaart=2196&docid=4mJkfA8a29dT0M&imgurl=http://jijislief.nl/kaarten/0000002196.jpg&w=500&h=333&ei=9bdCUpSgJ6rt0gWa7ID4CQ&zoom=1&ved=1t:3588,r:22,s:0,i:165&iact=rc&page=2&tbnh=173&tbnw=230&start=20&ndsp=30&tx=108&ty=89
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Aanwezigheid Lichamelijke Opvoeding (L.O.) 
Je bent verplicht om deel te nemen aan de lessen Lichamelijke Opvoeding (L.O.) en de sportoriëntatie. 
Als je door omstandigheden langere tijd niet mee kúnt doen, is er een doktersverklaring nodig om je 
vrijstelling te verlenen. Voor kortdurende blessures wordt vaak een andere oplossing gezocht. In beide 
gevallen kan een vervangende opdracht gegeven worden. Gemiste lessen kunnen in de setweek 
worden ingehaald. Je bent zélf verantwoordelijk voor het inhalen van lessen en opdrachten. Je kunt je 
daarvoor melden bij je docent. Als je ongeoorloofd afwezig bent geweest, moet je de les inhalen én 
nakomen bij de jaarlaagcoördinator. Als je niet aan de aanwezigheidsplicht van L.O. voldoet, wordt het 
handelingsdeel niet voldoende afgetekend. Dat betekent dat de school je geen diploma kan 
overhandigen. 
 
Ziekte of afwezigheid bij toetsen 
Als je door ziekte niet in staat bent om een toets of SET te maken of aan een SEP deel te nemen, dan 
dienen je ouders/verzorgers dit vooraf telefonisch te melden en binnen drie werkdagen je ziekte 
schriftelijk te bevestigen. Deze regel is conform de artikelen 3.7.1 en 3.7.2 in het examenreglement. Bij 
ziekmeldingen dient aangegeven te worden voor welk vak en welke docent wordt afgemeld. 
Als je ziek bent in de toetsweek en een of meerdere toetsen danwel SET’s hebt gemist, dan dienen die 
te worden ingehaald. Hiervoor zijn centraal inhaalmomenten gepland in de week na de toetsweek of 
op het herkansingsmoment. Een rooster met welke vakken op welke dagen en lesuren wordt tijdig 
gepubliceerd op de website onder roosters. In eerste instantie wordt er als cijfer een 0* enoteerd 
(signaalcijfer). Kom je niet opdagen tijdens een inhaalmoment dan krijg je voor die toets een 1,0. 
Inhalen is verplicht. Met het inhalen van een vak verlies je niet het recht op herkansen. Een 
ingehaalde toets blijft dus herkansbaar.  
 
Ben je aan een toets begonnen, dan geldt de toets als gemaakt, ook als je eerder stopt omdat je jezelf 
niet goed voelt. Je kunt je later niet beroepen op het feit dat je eigenlijk ziek was en toch hebt 
geprobeerd de toets te maken. 
 
Onregelmatigheden 
Met het maken van schoolexamentoetsen (SET’s) ben je vanaf de derde of vierde klas al bezig met je 
eindexamen, voor mavo kandidaten vanaf de derde klas. Voor deze toetsen gelden de regels van het 
examen-reglement en het is goed je dat te realiseren. Voor de duidelijkheid volgen twee artikelen uit 
het reglement: 
1.5.1 Indien een kandidaat zich ten aanzien van enig deel van het schoolexamen of van het centraal 
examen aan enige onregelmatigheid schuldig maakt of heeft gemaakt, kan de examencommissie 
maatregelen nemen. 
 
1.5.2 De maatregelen, bedoeld in het eerste lid, die afhankelijk van de aard van de onregelmatigheid 
ook in combinatie met elkaar genomen kunnen worden, zijn: 
a. het toekennen van het cijfer 1,0 voor een toets van het schoolexamen of het centraal examen; 
b. het ontzeggen van deelname of verdere deelname aan één of meer toetsen van het 
schoolexamen of het centraal examen; 
c. het ongeldig verklaren van één of meer toetsen van het reeds afgelegde deel van het 
schoolexamen of het centraal examen; 
d. het bepalen dat het diploma en de cijferlijst slechts kunnen worden uitgereikt na een 
hernieuwd examen in door de algemeen directeur aan te wijzen onderdelen. Indien het hernieuwd 
examen, bedoeld in de vorige volzin, betrekking heeft op één of meer onderdelen van het centraal 
examen, legt de kandidaat dat examen af in een volgend tijdvak van het centraal examen. 
Het is goed om in dit verband te wijzen op het gebruik van de grafische rekenmachine en BINAS. 
Tijdens een toets is het niet toegestaan deze hulpmiddelen onderling uit te lenen. BINAS moeten 
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helemaal schoon zijn, dus zonder aantekeningen, hulpmiddelen zoals plakpapiertjes, paperclips etc. 
Bij geconstateerde overtredingen kan één van bovenstaande maatregelen genomen worden, zoals het 
toekennen van het cijfer 1.0. Jassen, tassen en mobieltjes mogen in de SET-week tijdens de toetsen 
niet in het lokaal aanwezig zijn, laat je waardevolle spullen achter in je kluisje. 
Grafische rekenmachine  
Vanaf klas 4 en bij het examen 2022 zijn geen oudere modellen toegestaan dan: 
TI-84 Plus T vanaf versie OS 5.1, de basisversie met LED lampje en 
TI-84 Plus CE-T vanaf versie OS 5.1.5  
 
6.2 Informatie over de eindexamentrainingen en het centraal schriftelijk eindexamen 
In de loop van het jaar zal je nog veel informatie ontvangen over de periode vóór de examens en over 
het verloop van de centrale schriftelijke examens. Hieronder vind je vast wat nuttige informatie: 
Het rooster van de examens is te vinden op www.examenblad.nl of op www.cito.nl. Op pagina 4 van 
dit boekje staat het schema ook vermeld.  
 
In de laatste weken voor het examen bieden de docenten workshops aan. In deze workshops wordt 
ingegaan op de belangrijke onderdelen óf er wordt nog intensief geoefend met het maken van vragen. 
Daarnaast biedt Lyceo bij ons op school examentrainingen aan, die worden gegeven door daartoe 
opgeleide trainers. Voor de workshops en de trainingen moet je je vooraf inschrijven. Ook worden er 
op meerdere momenten proefexamens gemaakt in de examenzaal, waardoor je ook went aan de 
andere omstandigheden. Meer informatie volgt in periode 3.  
 
De examens vinden plaats in de gymzalen. Je zit met leerlingen van verschillende afdelingen in deze 
zaal, afhankelijk van het aantal leerlingen dat voor het betreffende vak examen doet. Voor leerlingen 
die extra tijd en/of bepaalde faciliteiten nodig hebben, is er een aparte zaal.  
Als je nú extra tijd bij toetsen of andere faciliteiten toegewezen hebt gekregen, dan krijg je in de loop 
van het jaar een oproep om aan te geven in hoeverre je van deze faciliteiten ook gebruik wilt maken 
tijdens de examens. De medische verklaringen en dyslexieverklaringen moeten in ieder geval 
aanwezig zijn op school, en ze moeten ook nog geldig zijn. Wij moeten als school aan de Inspectie van 
het Onderwijs kunnen verantwoorden waarom bepaalde leerlingen recht hebben op extra tijd of extra 
faciliteiten. Als je al eerder zéker wilt weten of zaken in orde zijn, neem dan contact op met één van 
onderstaande personen.  
 
6.3 Vragen over je vakkenpakket 
In de derde klas heb je onder begeleiding van het decanaat uitvoerig en zorgvuldig een profiel- en 
vakkenkeuze gemaakt. Dat vakkenpakket staat vast en het is niet mogelijk nog wijzigingen in het 
pakket aan te brengen vanaf het moment dat je in de bovenbouw zit. In uitzonderlijke gevallen, als er 
zwaarwegende argumenten zijn, wordt er in de bovenbouw wel eens een wijziging toegestaan in het 
vakkenpakket. Mocht je daar vragen over hebben, dan kun je terecht bij de decaan, mevrouw Memelink 
of mevrouw Verbeek. 
 
  

http://www.examenblad.nl/
http://www.cito.nl/
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Algemene regels bij tussenuren en lesuitval 
• Je bent op tijd aanwezig in de Studiezaal. 
• In de Studiezaal vindt absentiecontrole plaats. 
• Je zorgt er zelf voor dat je voldoende werk bij je hebt, of een leesboek natuurlijk! 
• Voor afspraken met een TOA of een docent krijg je een loopbriefje. Dit geef je aan het einde van 

het uur af in de Studiezaal. 
• Als een les uitvalt en je wordt niet in de studieruimte verwacht, zit je buiten of in de aula 
• Bij uitval van een laatste uur, zal een voorlaatste uur nooit een BS-uur zijn. Je kunt dan dus lekker 

naar huis. 
• De Studiezaal is een stilteruimte 
• Je werkt er individueel. 
• Laptopgebruik vraag je aan de toezichthouder. Bij inlevering van je schoolpasje krijg je, indien 

voorradig, een laptop toegewezen. 
 
6.4 Studiezaal 
Je kunt in de Studiezaal voor en na school en in tussenuren altijd in rust, zonder afgeleid te worden 
werken. De ruimte is maandag t/m donderdag geopend van 8.30 uur tot 17.00 uur, op vrijdag tot 14.30 
uur.  
 
6.5 School- en ZOUT-pas 
Je schoolpas is tegelijk je ZOUT-pas. MVT-boeken. Nederlandse poëzie en oudere letterkunde staan in 
de Studiezaal en zijn daar te lenen. Voor Nederlandse boeken moet je naar ZOUT in je woonplaats. Via 
de Bibliotheek Wise App kun je boeken bestellen, reserveren en verlengen. Verlengen kan alleen als ze 
niet door een ander gereserveerd zijn. 
 
Je mag in totaal 10 materialen van ZOUT (inclusief wat je op school hebt geleend) in je bezit hebben. 
Materialen zijn ook e-boeken, CD’s en DVD’s. De uitleentermijn is 3 weken en je mag 2 maal verlengen. 
ZOUT werkt in principe payless, maar je moet wel zelf (bv. via de app) verlengen. Als je een boek na 
die dubbele verlenging niet terugbrengt, moet je het boek betalen. Je ouders krijgen daarvoor een 
rekening. Als je het zo ver laat komen, kun je niet meer lenen. Het is handig om je aan te melden voor 
de nooit-meer-te-laat-service, dan krijg je bijtijds een herinneringsmail. 
 
Bij leerlingen die recht hebben op een extra faciliteit, zoals meer toetstijd, staat een F op hun 
schoolpas. Bij toetsen dienen ze de schoolpas duidelijk zichtbaar op hun tafel te leggen 
 
Mocht je onverhoopt je pasje kwijtraken, dan meld je dat zo snel mogelijk in de Studiezaal. Daar krijg je 
een formulier dat je thuis laat ondertekenen. Bij de eerste keer kost je dat €5,-, daarna wordt het 
bedrag opgehoogd naar €10. 
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6.6 Mensen die veel weten en je kunnen helpen 
 
Zorgcoördinatoren  

• Mevr. Hopman   h.hopman@reviusdoorn.nl  
 
Contactpersonen centraal schriftelijk eindexamen  

• Dhr. Veenendaal              f.veenendaal@reviusdoorn.nl  
• Mevr. Koefoed                 s.koefoed@reviusdoorn.nl 

 
Mavo  
Mentoren 

• Dhr. Couwenberg  j.couwenberg@reviusdoorn.nl 
• Mevr. Viel   a.viel@reviusdoorn.nl 
• Mevr. De Munk   m.demunk@reviusdoorn.nl 
• Mevr. Velzel   n.velzel@revsiudoorn.nl 
• Mevr. Van Schoonhoven e.vanschoonhoven@reviusdoorn.nl 
• Dhr. Volmanbeck  j.volmanbeck@reviusdoorn.nl 
• Dhr. Kruize   f.kruize@reviusdoorn.nl 
• Dhr. Nijenhuis   p.nijenhuis@reviusdoorn.nl 
•  

 
Jaarlaagcoördinator mavo 3/4 

• Dhr. Couwenberg  v.werkhoven@reviusdoorn.nl 
 
Decaan 

• Mevr. Memelink  m.memelink@reviusdoorn.nl 
 
Conrector 

• Dhr. Kooi   j.kooi@reviusdoorn.nl 
 
Havo   
Mentoren 

• Mevr. Berkenbosch  j.berkenbosch@reviusdoorn.nl 
• Mevr. van Drooge  n.vandrooge@reviusdoorn.nl 
• Mevr. Hopman   h.hopman@reviusdoorn.nl  
• Dhr. Jongmans   e.jongmans@reviusdoorn.nl  
• Mevr. Piët   j.piët@reviusdoorn.nl 
• Dhr. Sollie   g.sollie@reviusdoorn.nl 
• Mevr. Storm   d.storm@reviusdoorn.nl 
• Dhr. Verweij   m.verweij@reviusdoorn.nl  
• Dhr Havelaar   i.havelaar@revsiudoorn.nl 
• Dhr Vogel   g.vogel@reviusdoorn.nl 
• Dhr Maatjes   p.maatjes@reviusdoorn.nl 
• Mevr van Erve   p.vanerve@reviusdoorn.nl 
• Dhr Lablans   p.lablans@reviusdoorn.nl 

 
Jaarlaagcoördinator havo 4/5 

• Mevr. Haesenbos  l.haesenbos@reviusdoorn.nl 
 
 

mailto:h.hopman@reviusdoorn.nl
mailto:n.vandrooge@reviusdoorn.nl
mailto:h.hopman@reviusdoorn.nl


21 
 

Conrector havo 
• Mevr. Van den Brink  e.vandenbrink@reviusdoorn.nl 

 
Decaan havo 

• Mevr. Memelink  m.memelink@reviusdoorn.nl  
 
Vwo    

Mentoren 
• Mevr. Nieto Fargallo  m.nieto@reviusdoorn.nl 
• Dhr. Van der Sluijs  c.vandersluijs@reviusdoorn.nl 
• Mevr. Pull ter Gunne  f.pulltergunne@reviusdoorn.nl 
• Mevr. Van der Veer  m.vanderveer@reviusdoorn.nl 
• Mevr. Hazenbosch  r.hazenbosch@reviusdoorn.nl 
• Dhr. Creemer   p.creemer@reviusdoorn.nl 
• Mevr. Van Wissen   c.vanwissen@reviusdoorn.nl 
• Dhr. Youssef   s.youssef@reviusdoorn.nl 
• Mevr. Dalmeijer   t.dalmeijer@reviusdoorn.nl 
• Mevr. Goossens  s.goosens@reviusdoorn.nl 
• Dhr. Faessen   p.faessen@reviusdoorn.nl 
• Mevr. Prinsse   b.prinsse@reviusdoorn.nl 
• Mevr. Koerselman  m.koerselman@reviusdoorn.nl 
• Dhr. Lorier   j.lorier@reviusdoorn.nl 
• Dhr. Canninga   r.canninga@reviusdoorn.nl 
• Mevr. Barnier   v.barnier@reviusdoorn.nl 
• Mevr Elzinga   k.elzinga@reviusdoorn.nl 
• Dhr Neeft   j.neeft@reviusdoorn.nl 
• Mevr Elizbaryan  n.elizbaryan@reviusdoorn.nl 
• Mevr Rosenbrand  I.rosenbrand@reviusdoorn.nl 
• Mevr van Wijck   n.vanwijck@reviusdoorn.nl 
• Dhr. Untiedt   a.untiedt@reviusdoorn.nl 
• Mevr Koefoed   s.koefoed@reviusdoorn.nl 

 
Jaarlaagcoördinatoren 

• Vwo 4 –Mevr. I Gaastra  i.gaastra@reviusdoorn.nl 
• Vwo 5 – Dhr. De Jong  s.dejong@reviusdoorn.nl 
• Vwo 6 – Dhr. Veenman  f.veenman@reviusdoorn.nl 

 
Conrector vwo 

• Mevr. Grammatikas – Visser e.grammatikas@reviusdoorn.nl 
 
Decaan vwo 

• Mevr. Verbeek   i.verbeek@reviusdoorn.nl 

mailto:c.vandersluijs@reviusdoorn.nl
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