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Addendum Schoolexamenreglement 25 januari 2022 
 

Wijziging 

Vak : alle vakken. 

Wijziging : Artikel 1.10. Regels:  

- Gewijzigde tekst: 

De volgende regels gelden bij het maken van PTA toetsen: 

 schriftelijke toetsen dienen met een blauw of zwart schrijvende pen gemaakt 
te worden, er mag niet met potlood geschreven worden; 

 tekeningen dienen bij voorkeur met potlood gemaakt te worden; 
 er mag alleen gebruik gemaakt worden van tijdens de toets uitgereikt 

kladpapier; 
 het gebruik van correctielak (tipp-ex), -pen of -lint is niet toegestaan; 
 op het voorblad van de uitwerkingen moet aangegeven worden uit hoeveel 

kantjes de uitwerking bestaat, op ieder kantje met uitwerkingen moet het 
nummer van het kantje aangegeven worden en op het laatste kantje dient 
met “einde” aangegeven te worden dat de uitwerking van de toets daar 
eindigt. 

 

Motivatie 

De tekst is aangepast op de VO-richtlijnen en voor de duidelijkheid in een opsomming gezet. De 

verplichting grafieken met potlood te maken is omgezet naar een advies (voorkeur). Dit na klachten 

uit het bovenbouwteam. 

 

Gevolg 

Er zijn geen nadelige gevolgen voor de leerlingen, er is minder kans op fraude door alle uitwerkingen 

te nummeren. 

 

 
 

Wijziging 

Vak : schoolexamen rekenen havo. 

Wijziging : Artikel 2.9. Doubleren:  

- toevoeging 2.9.e.: ‘Het behaalde cijfer voor rekenen voor havo blijft staan. De 

leerling mag rekenen herkansen conform de regelgeving voor dat schooljaar.’ 

 

Motivatie 

Het schoolexamen rekenen is verplicht voor havo leerlingen die geen examen in wiskunde afleggen. 

Het is een inspanningsverplichting waarbij de toets minimaal éénmaal afgelegd moet zijn in havo 4 óf 

in havo 5. Het schoolexamencijfer rekenen telt niet mee voor de slaag-zak regeling. Besloten is als de 

leerling een rekencijfer heeft dit niet komt te vervallen bij doubleren. Voor mavo is besloten dat het 

in het belang is voor de leerling het rekenen bij te houden en vervalt het cijfer. 
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Gevolg 

De wijziging heeft tot gevolgen dat als eenmaal aan de verplichting voldaan is het schoolexamen 

rekenen gemaakt te hebben het cijfer bij doubleren blijft staan wat in het voordeel van de leerling is. 

 

 
 

Wijzigingen 

Vak : alle vakken in het examenjaren met een PTA toets in een toetsweek. 

Wijziging : Artikel 3.1. Herkansingsmomenten:  

- Onder Herkansingsmogelijkheden 4 mavo schooljaar 2021-2022 

Gewijzigde tekst: 

• Na periode 1 kunnen twee tentamens worden herkanst uit periode 1. 
• Na periode 2 kunnen twee tentamens worden herkanst uit periode 2. 
• Na periode 3 kunnen twee tentamens worden herkanst uit periode 3. 

- Onder Herkansingsmogelijkheden 5 havo en 6 vwo schooljaar 2021-2022Fout! 

Verwijzingsbron niet gevonden. 

Gewijzigde tekst:  

• Na periode 1 kunnen twee tentamens worden herkanst uit tentamenweek 1. 
• Na periode 2 kunnen twee tentamens worden herkanst uit tentamenweek 2. 
• Na periode 3 kunnen twee tentamens worden herkanst uit tentamenweek 3. 

 

Motivatie 

In verband met covid-19 is besloten dat leerlingen in het examenjaar een extra vak mogen herkansen 

na elke periode. De ‘superherkansing’ als enige extra herkansing komt hiermee te vervallen. 

 

Gevolg 

De mogelijkheid om na periode 2 een extra (super) herkansing te doen van een tentamen uit periode 

1 en 2 (mavo 4) dan wel tentamenweek 1 en 2 (havo 5 en vwo 6) is komen te vervallen. Hiervoor 

komen drie extra herkansingsmoment voor terug wat in het voordeel is van de leerling. 

 

 
 

Wijziging 

Vak : alle vakken in tweede jaar van gespreid examen. 

Wijziging : Artikel 6.2. Gespreid examen:  

- toevoeging : ‘De vakken waarin examen gedaan wordt in het tweede 

examenschooljaar vallen onder het oude cohort tenzij in onderling overleg anders 

besloten wordt. Indien voor een examenvak in het tweede examenschooljaar een 

bezemexamen in het eerste schooljaar afgenomen is dient examen gedaan te 

worden in het nieuwe examenprogramma.’ 
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Motivatie 

Het was onduidelijk in welk cohort een leerling valt voor de vakken waarin bij gespreid examen in het 

tweede jaar examen gedaan wordt. Omdat de leerling alle vakken tot aan het eerste jaar van 

gespreid examen en de vakken gedurende het eerste jaar van gespreid examen in één cohort gevolgd 

heeft is besloten voor de vakken waarin in het tweede jaar van het gespreide examen gedaan wordt 

dit te laten vallen onder het oude cohort. Bij verandering van lesstof zal in de oude stijl examen 

gedaan worden. 

 

Gevolg 

De wijziging heeft tot gevolgen dat voorkomen wordt dat een leerling voor de vakken in het tweede 

jaar van gespreid examen automatisch in een ander cohort valt en eventuele discrepanties van 

voorgaande jaren of dat jaar weg moet werken. De wijziging is in het voordeel van de leerling.  

 

 
 

Akkoord 

Bevoegd gezag : 25 januari 2022 

MR (Deelraad) :  25 januari 2022 


