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Beste leerling, 
 
Veel zaken zijn in de bovenbouw anders georganiseerd dan in de onderbouw. Veel zaken omtrent 
(school)examens zijn geregeld in het PTA en in het examenreglement. Dit boekje dient als toelichting 
op het PTA en het examenreglement. Het blijft natuurlijk belangrijk om zelf het PTA en 
examenreglement door te nemen. De algemene schoolregels hebben we niet opgenomen in dit 
boekje, die kun je vinden in het Loesje-boekje.  
 
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 
mooie dag aan het einde van dit of een volgend schooljaar een prachtig diploma in ontvangst kan 
nemen.  
 
We wensen je veel succes en hopelijk ook veel plezier dit schooljaar. 
 
Conrectoren  
Dhr. Kooi (mavo)   j.kooi@reviusdoorn.nl 
Mevr. Van den Brink (havo)  e.vandenbrink@reviusdoorn.nl 
Mevr. Grammatikas – Visser (vwo) e.grammatikas@reviusdoorn.nl 
 
Examensecretaris 
Mevr. Koefoed                  s.koefoed@reviusdoorn.nl 

 
Jaarlaagcoördinatoren  
Dhr. Couwenberg (mavo)  j.couwenberg@reviusdoorn.nl 
Mevr. Haesenbos (havo 4-5)  l.haesenbos@reviusdoorn.nl 
Mevr. Gaastra (vwo 4)   i.gaastra@reviusdoorn.nl 
Dhr. De Jong (vwo 5)   s.dejong@reviusdoorn.nl 
Dhr. Veenman (vwo 6)   f.veenman@reviusdoorn.nl 
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Belangrijke termen  
In dit overzicht vind je op alfabetische volgorde de belangrijkste termen die in het examenreglement 
en het PTA  staan en door de docenten gebruikt zullen worden.  

• 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 bepalen 50% van je eindcijfer.  

• Combinatiecijfer – het combinatiecijfer is op havo en vwo opgebouwd uit meerdere vakken. 
De exacte samenstelling van de vakken staat verderop in dit boekje. 

• Examenreglement – de verzameling van regels waarin is vastgesteld hoe de examens 
verlopen, wat de procedures zijn bij klachten e.d.  

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

• Herkansing – een aantal SE-toetsen is herkansbaar. De herkansingsregeling vind je in 
verderop in dit boekje. 

• 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 het 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 schoolexamen en wat de weging hiervan is.  

• Schoolexamencijfer (SE) – het eindcijfer van alle SET’s en SEP’s die je hebt gemaakt. Het 
schoolexamencijfer bepaalt 50% van het eindcijfer.   

• Schoolexamenvak – vak dat alleen een schoolexamen (SE) kent en geen Centraal Examen 
(CE). Het schoolexamencijfer bepaalt dus 100% van het cijfer op je diploma. Het gaat hier 
om: Maatschappijleer, Godsdienst, CKV, WON, Spaans, Wiskunde D en NLT. 

• SEP – Schoolexamen Praktische Opdracht (bijvoorbeeld een PO). Het behaalde cijfer telt mee 
voor het schoolexamen. 

• SET – Schoolexamentoets. Het behaalde cijfer telt 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 SET-week 
genoemd. Er is dan verder geen les.  

• Weging – percentage dat een toets meeweegt in het eindcijfer. 
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1. Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) en Examenreglement  

De rector verstrekt vóór 1 oktober van elk jaar aan de leerlingen die aan het (school)examen zullen 
deelnemen via de website inzicht in het PTA en het examenreglement dat in ieder geval betrekking 
heeft op het desbetreffende schooljaar. Je kunt beide documenten vinden op de website bij 
‘leerlingen’ onder het kopje ‘examens’.  
 
In het PTA en in het examenreglement 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 becijfering; 

- 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. 
 

2. Gang van zaken bij het schoolexamen, becijfering en onregelmatigheden. 
Het schoolexamen begint voor de mavo in leerjaar 3 en voor de havo en het vwo in leerjaar 4 en 
wordt afgesloten voor de aanvang van het eerste tijdvak van het centraal examen.   

 
In het examenreglement staan de volgende regels met betrekking tot het maken van een SET: 

- Je plaatst op de daartoe aangegeven plaatsen je naam op het papier. Is dat niet aangegeven 
dan zet je jouw naam aan de bovenkant. Elk los vel wordt door voorzien van je naam; 

- Je noteert bovenaan de toets (naast je naam) het aantal pagina’s dat je inlevert en nummert 
elke pagina. De surveillant tekent af dat je al het werk heeft ingeleverd; 

- Het werk mag niet met potlood gemaakt worden (uitgezonderd grafieken en tekeningen); 

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

- 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. Denk hierbij aan woordenboeken en je BINAS. Er mogen geen 
aantekeningen of andere hulpmiddelen instaan; 

- De opgaven en uitwerkingen van een toets voor het schoolexamen worden door de leerling 
ingeleverd bij de aanwezige surveillant; 

- De bijlagen waarop een antwoord moet worden ingevuld, dienen in het overige werk te 
worden gesloten. Als het werk uit meerdere papieren bestaat, dan moeten deze in elkaar 
gestoken te worden ingeleverd; 

- Als je het gemaakt werk en opgaven hebt ingeleverd en de examenruimte hebt verlaten, dan 
mag je niet meer worden toegelaten, ook niet wanneer je buiten de zaal constateert, dat je 
niet alle opgaven heeft gemaakt; 

- 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. 
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Becijfering 
De cijfers die je voor SET’s en SEP’s behaalt tellen zowel mee voor de overgang als voor het 
schoolexamen. Je neemt deze cijfers dus mee naar je examenjaar. In het examenjaar tellen de cijfers 
alleen mee voor het schoolexamen. De weging van de SET’s en SEP’s kun je vinden in het PTA. Het kan 
zijn dat de weging voor het schoolexamen anders is dan de weging voor het overgaan.  
 
Het schoolexamencijfer dat je aan het einde van het examenjaar behaald wordt samengesteld uit het 
gewogen gemiddelde van alle cijfers die je hebt behaald voor de verschillende SET’s en SEP’s. Het cijfer 
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.  

De vakken lichamelijke opvoeding en oriëntatie op het vervolgonderwijs worden beoordeeld met 
‘voldoende’ of ‘goed’. Dat geldt ook voor het profielwerkstuk op de mavo. 
 
Als een leerling in een vak door twee of meer docenten is geëxamineerd dan 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.  
 
Onregelmatigheden  
Wanneer iets niet gaat zoals het hoort bij een schoolexamen dan wordt dit een onregelmatigheid 
genoemd. Denk hierbij aan: afkijken of het hebben van spiekbriefjes of tekst in je BINAS of 
woordenboek. Na het vaststellen van een onregelmatigheid wordt dit gemeld bij de 
examencommissie. De examencommissie formuleert vervolgens een voorstel waarna de rector een 
uitspraakt doet.  
 
De volgende maatregelen kunnen genomen worden:  

- Het toekennen van het cijfer 1,0 voor een toets van het schoolexamen of het centraal 
examen; 

- het ontzeggen van deelname of verdere deelname aan één of meer toetsen van het 
schoolexamen of het centraal examen; 

- het ongeldig verklaren van één of meer toetsen van het reeds afgelegde deel van het 
schoolexamen of centraal examen; 

- het bepalen dat het diploma en de cijferlijst slechts kunnen worden uitgereikt na een 
hernieuwd examen in door de rector aan te wijzen onderdelen.  

3. Ziekte en Afwezigheid  
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. Je kunt dan een briefje inleveren bij de concierges of in kamer 2.01. Bij 
ziekmeldingen dient aangegeven te worden voor welk vak en voor welke docent wordt afgemeld. SET’s 
die je hebt gemist moeten worden ingehaald. In eerste instantie wordt er als cijfer een 0* genoteerd 
als signaalcijfer. Kom je niet opdagen tijdens een inhaalmoment dan krijg je voor die toets een 1,0.  
 
Inalen van een SET is verplicht. De gemiste SET moet worden ingehaald tijdens het eerstvolgende 
herkansingsmoment en wordt daardoor aangemerkt als herkansing. Dit betekent dat je het recht op 
herkansen tijdens dat herkansingsmoment verliest. Deze regel vloeit voort uit artikel 3.7.1 en 3.7.2 
van het examenreglement. 
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4. Herkansingsregeling 
SEP’s zijn nooit herkansbaar. De herkansingsregeling geldt dus alleen voor SET’s. 
 
Voor mavo 4, havo 5 en vwo 6 geldt dat er na elke toetsweek een herkansingsmoment is. Je kunt 
tijdens dat herkansingsmoment SET’s herkansen die tijdens die toetsweek zijn afgenomen. Je kunt dus 
niet na de tweede toetsweek een SET herkansen uit de eerste toetsweek. Zoals hierboven beschreven 
vervalt het recht op herkansen als je afwezig bent geweest bij een SET, omdat deze SET ingehaald moet 
worden en daarmee aangemerkt wordt als herkansing. In het examenjaar betekent dit dat je de SET 
moet inhalen tijdens herkansingsmoment dat volgt na de toetsweek waarin je de SET hebt gemist. Na 
de volgende toetsweek mag je dan weer wel een SET herkansen die hoort bij die toetsweek. 
 
Voor mavo 3, havo 4, vwo 4 en vwo 5 is er slechts één herkansingsmoment aan het einde van het 
schooljaar. Op dat moment kan er één SET herkanst worden uit toetsweek 1, 2, 3 of 4. Een leerling 
mag alleen meedoen aan deze herkansingen als hij aan alle voorwaarden heeft voldaan wat betreft 
het naar behoren afronden en inleveren van handelingsdelen. Ook hier geldt dat als je een SET mist 
tijdens een van de toetsweken van dat jaar, je daarmee het recht op herkansen na toetsweek 4 verliest.  
 
Voor de herkansingen gelden de volgende voorwaarden:  

- Een leerling is zelf verantwoordelijk voor het op tijd inschrijven voor de herkansingen. Als de 
deadline voor het inschrijven gemist wordt dan vervalt het recht op herkansen; 

- Van de resultaten die de leerling heeft behaald voor de oorspronkelijke toets en de 
herkansing, wordt de hoogste beoordeling vastgesteld als definitief resultaat; 

- Als een leerling een leerling om enige geldige reden verhinderd is om deel te nemen aan de 
door hem aangevraagde herkansing, dan wordt het resultaat dat hij voor de oorspronkelijke 
SET behaald heeft definitief. Dit betekent dus ook dat als een leerling de eerste SET niet 
gemaakt heeft dat het cijfer 1.0 ingevuld wordt;  

- Als een leerling ten onrechte gebruik maakt van een herkansing wordt het betreffende 
resultaat ongeldig verklaard. 
 

Aanvullend voor vwo 5 
Als een leerling minimaal twee van de vakken uit het rijtje Grieks, Latijn, NLT en Wiskunde D heeft dan 
mag de leerling nog een tweede herkansbare toets herkansen. De reden hiervoor is dat leerlingen met 
deze vakken meer schoolexamens maken dan andere leerlingen in vwo 5. Als je twee herkansingen 
hebt dan moet je minimaal één van de herkansingen inzetten om Grieks, Latijn NLT of Wiskunde D te 
herkansen.  
 
5. Bezwaar 
Als je het niet eens bent met de afname, beoordeling of gang van zaken bij een 
(school)examenonderdeel zoals SET’s, SEP’s, handelingsdelen of het CE, dan kan je een bezwaar 
indienen bij de examencommissie. Dat bezwaar dien je dan in bij de jaarlaagcoördinator van jouw 
afdeling. De examencommissie onderzoekt of klachten/verzoeken van leerlingen gegrond zijn en geeft 
advies aan de rector.  
 
De regels omtrent het indienen van een bezwaar 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 dossier van de leerling. 
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5. Indien een leerling niet akkoord is met een genomen beslissing dan kan deze in beroep bij de 
commissie van appèl. 

Na iedere toetsweek komt de examencommissie bij elkaar en bespreekt de ingediende bezwaren. Een 
bezwaar kan alleen ingediend worden over de SET-week/periode de net voorbij is. Na de uiterste 
inleverdatum kan geen bezwaar over die periode meer ingediend worden. De deadlines voor het 
indienen van een bezwaar en het format hiervoor kun je vinden op de website. 

6. Praktische Zaken 
 
A. Deadlines voor SEP’s 
Voor het inleveren van handelingsdelen en SEP’s 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 een handelingsdeel op de laatste dag voor de 
toetsweek niet is afgerond worden ouders en leerlingen daarvan op de hoogte gebracht. De leerling is 
totdat het handelingsdeel is afgerond uitgesloten van de lessen van dat vak. In die tijd werkt de leerling 
aan het afronden van het handelingsdeel.  

Te laat inleveren van SEP’s heeft gevolgen voor de eindbeoordeling. Per dag te laat inleveren wordt 
0,5 punt van de eindbeoordeling afgetrokken. 

B. Combinatiecijfer  
Volgens de slaag-/zakregeling worden er door de schoolvakken aangewezen welke onder het 
combinatiecijfer vallen. Dit cijfer is belangrijk voor het examenjaar omdat het je één compensatiepunt 
of meerdere compensatiepunten kan opleveren. Voor de havo is het combinatiecijfer opgebouwd uit 
de eindcijfers voor maatschappijleer, godsdienst, CKV en het profielwerkstuk. Voor het vwo bestaat 
het combinatiecijfer uit de eindcijfers voor wetenschapsoriëntatie (wordt op de eindexamencijferlijst 
als ANW weergegeven), maatschappijleer, godsdienst, CKV en het profielwerkstuk. Gymnasiasten 
volgen geen CKV en voor hen vormt dit dus geen onderdeel van het combinatiecijfer. De afgeronde 
cijfers van deze vakken worden bij elkaar opgeteld en gedeeld door het aantal vakken. Dit cijfer wordt 
vervolgens ook weer afgerond.  

C. Doubleren  
Als een leerling niet bevorderd wordt naar het volgende leerjaar dan vervallen de resultaten behaald 
voor de SET’s en SEP’s. Voor vakken die in mavo 3, havo 4, vwo 4 of vwo 5 worden afgesloten geldt 
dat deze vakken door leerling afgesloten kunnen worden als de leerling als eindresultaat een 6.5 of 
hoger heeft behaald of een ‘voldoende’ als het een handelingsdeel betreft. Er wordt hierbij gebruik 
gemaakt van het schoolexamencijfer.  
 
Het gaat hierbij om de volgende vakken: 

- mavo 3 ckv, godsdienst, maatschappijleer 

- havo 4 ckv en maatschappijleer  

- vwo 4 ckv, maatschappijleer en won 

- vwo 5 godsdienst en maatschappijleer (dit geldt alleen voor het schooljaar 2021-2022) 
 
In het examenjaar geldt voor deze vakken dat het resultaat gehandhaafd blijft, indien het een 5.5 of 
hoger is en de leerling daarvoor kiest. 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, als 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. 
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D. Afwezigheid bij 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. Bovenbouwleerlingen met één uur L.O. per 
week mogen per blok maximaal één les L.O. missen met een legitieme reden. Voor leerlingen die twee uur 
L.O. per week hebben geldt dat zij twee lessen mogen missen met een legitieme reden. Elke les extra die 
wordt gemist moet door leerlingen zo snel mogelijk ingehaald worden bij een andere bovenbouwklas. Dit 
moet je zelf afstemmen met jou docent L.O. en met de docent van de klas waarbij de les eventueel kan 
worden ingehaald. Het inhalen van een les L.O. mag nooit ten koste gaan van een reguliere les en moet dus 
plaatsvinden tijdens een tussenuur.  
 
E. Examentrainingen en Centraal Schriftelijk Examen 
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. Op mijn eindexamen.nl kan je je eigen rooster van 
het eindexamen zien. 
 
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. 
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.  
 
 


