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Voorwoord    
 
Aan de leerlingen van 5 Havo, 
  
In de vorige cursus heb je al gewerkt met het examenreglement. Dat is niet nieuw voor je en daarom 
lijkt het me ook niet verstandig het reglement opnieuw uit te delen. Het reglement en de PTA’s staan 
op de ELO en op de site van school. Op de ELO staat altijd de meest actuele stand van onverwachte 
errata.  
 
Vrijwel dezelfde regels als vorig jaar tellen: je hebt vorig jaar het briefje ondertekend om aan te 
geven dat je op de hoogte bent van wat je rechten en plichten zijn. Er is wel één regel in het 
reglement, waar ik je aandacht nog even op wil vestigen en dat betreft de paragraaf over de 
herkansing: Luistertoetsen en practica mogen niet herkanst worden. 
 
Voor de belangrijke data van het schoolexamen verwijs ik je naar de jaaragenda op de ELO. Noteer 
onmiddellijk de belangrijke data in je agenda. 
 
In dit jaar krijg je drie toetsperioden. Op 16 april beschik je over de definitieve cijfers van je 
schoolexamen. Je ondertekent dan je lijst, zodat het voor iedereen duidelijk is welke cijfers naar de 
inspectie gaan. 
 
En dan volgt het centraal eindexamen. Inhoudelijk bereid je je zelf al dit hele jaar voor onder 
begeleiding van je docenten. De praktische gang van zaken rond het CE kom ik jullie nog uitgebreid 
toelichten rond de derde toetsweek.   
 
Mocht je problemen hebben met de manier waarop je studeert of met het maken van planningen, 
neem contact op met je mentor of de studiebegeleider mw. De Rijke. 
 
Ik wens jullie heel veel succes en plezier in dit jaar. 
 
 
Eelke Smulders 
teamleider 5 HAVO 
 
26 september 2018 
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Aanvullingen/wijzigingen Examenreglement 
 
3.1.2 Wanneer je door een  aantoonbare ziekte of andere zwaarwegende reden plotseling niet aan 
een voortgangstoets of onderdelen van het schoolexamen kunt deelnemen, moet één van je 
ouder(s)/verzorger(s) dat vóór 08.00 uur op de afnamedag per email mededelen aan de teamleiders 
4 havo (s.biesheuvel@chrlyceumdelft.nl) en 5 havo (e.smulders@chrlyceumdelft.nl). 
 
3.6.2  Je kunt in het examenjaar drie keer herkansen voor de rekentoets. Je moet je zelf opgeven 
voor deze herkansingen bij de examensecretaris voor het rekenexamen. Je moet op het CLD van alle 
herkansingen gebruik blijven maken totdat je minimaal een 6 hebt voor de rekentoets. 
 
16.2.2 Als je een eindexamen HAVO hebt afgelegd, ben je geslaagd als: 
Algemeen:  

 alle eindcijfers 6 of hoger zijn,             

 er 1x5 is behaald en voor de overige vakken een 6 of hoger,  

 er 1x4 is behaald en voor de overige vakken of hoger, waarbij het gemiddelde tenminste 
6.0 is. 
of 
2x5 en voor de overige vakken of hoger, waarbij het gemiddelde tenminste 6.0 is. 
of  
1x5 en 1x4 is behaald en voor de overige vakken of hoger, waarbij het gemiddelde 
tenminste 6.0 is. 

Aanvullende eisen: 

 Kernvakkenregel: Je mag maar voor één van de vakken Nederlands, Engels of wiskunde een 5 
hebben op je uiteindelijke cijferlijst. NB: afhankelijk van de landelijke ontwikkelingen, zou ook 
rekenen tot de kernvakkenregel kunnen gaan behoren. 

 Kernvakkenregel: Je mag geen 4 staan op je uiteindelijke cijferlijst voor één van de vakken 
Nederlands, Engels of wiskunde. NB: afhankelijk van de landelijke ontwikkelingen, zou ook 
rekenen tot de kernvakkenregel kunnen gaan behoren. 

 Voor rekenen moet je tenminste een 5 hebben. Het cijfer voor rekenen telt niet mee in de 
bepaling van het gemiddelde cijfer. >  Deze regel is voor dit jaar komen te vervallen. Je moet 
om te slagen wel deelgenomen hebben aan de rekentoets en een cijfer hebben. 

 De handelingsdelen voor de vakken lob, lo en ckv moeten in orde zijn. Eventuele cijfers, die je 
voor die vakken krijgt, tellen niet mee in de compensatieregeling voor je examen. Ze worden 
wel vermeld op je CV.  

 
NB: Een eindcijfer van een drie of lager op de cijferlijst betekent dat je niet geslaagd bent. Dit geldt 
ook voor verschillende onderdelen die meewegen in het combinatiecijfer. Dit betekent: als één van 
de onderdelen (vakken) van het combinatiecijfer een drie of lager is, je niet geslaagd bent, zelfs als 
het gemiddelde een zes of hoger is. Voor het berekenen van het combinatiecijfer worden op de 
cijferlijst vermelde afgeronde cijfers (bestaande uit gehele getallen) gemiddeld. 
 
17.2.1 Bij je diploma ontvang je een plusdocument, waarop vermeld staat welke extra activiteiten je 
verricht hebt. Naast je maatschappelijke stage kun je daarbij denken aan leerlingmentoraat, 
bijlessen, schoolkrant, etc. 
 
18.3.5 De luistertoetsen Frans, Duits en Engels moet je over doen. Het hoogste cijfer telt. 
 
18.3.8 Leerlingen in 5 havo die opnieuw 5 havo doen dit jaar hebben CKV afgesloten in 4 havo 
volgens het oude programma. Ze hebben voor dit programma cijfers gekregen. Volgens de docenten 
CKV is het nieuwe programma CKV nagenoeg gelijk aan het oude programma en worden zowel in het 
nieuwe als in het oude programma alle verplichte leerdoelen en domeinen getoetst. Daarom nemen 
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we voor deze groep leerlingen het cijfer over en laten het meetellen in het combinatiecijfer. Dit 
programma werd beoordeeld met een v of g. Voor deze leerlingen vermelden we CKV apart op de 
cijferlijst en houden we de beoordeling buiten het combinatiecijfer. Let op: het combinatiecijfer 
bestaat voor deze leerlingen dus enkel uit maatschappijleer, godsdienst en PWS. 
 
 
18.4.3 Leerlingen in 5 havo die uit 5 of 6 vwo komen hebben het CKV-programma op het vwo 
doorlopen. Dit programma werd beoordeeld met een o, v of g (dus anders dan op de havo!). Voor 
deze leerlingen willen vermelden we CKV apart op de cijferlijst en houden we de beoordeling buiten 
het combinatiecijfer. Het gemaakte werk wordt door de sectie CKV herbeoordeeld en becijferd op 
havo-niveau. Het nieuwe cijfer laten we meetellen in het combinatiecijfer. 
 
18.4.4 Leerlingen in 5 havo die uit 5 gymnasium komen volgen een apart inhaalprogramma (waarbij 
we eerder afgeronde onderdelen van KCV opnemen) om aan de nieuwe eisen van CKV te voldoen. 
Dit nieuwe cijfer laten we meetellen in het combinatiecijfer. 
 


