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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. 
 
In dit pakketje tref je ook de nieuwe toetskalender aan. Noteer onmiddellijk de belangrijke data in je 
agenda. 
 
In dit jaar krijg je drie toetsperioden. Op 24 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 schriftelijk. De data vind je in dit boekje. 
 
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 
 
22 september 2017 
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Kalender voor belangrijke onderdelen van het examendossier 
 
 

Cohort 2016- 2018   5 HAVO    Cursus: 2017- 2018 
September 

  

Oktober 

9-13 oktober Toetsweek 1 

November 

15-19 november inschrijven herkansing woensdag 15 november 12:00u tot zondag 19 november 23:55u op de 
ELO 

20 november 8:30-9:00 inleveren conceptversie PWS op de ELO 

December 

18 december Inleveren eindversie PWS 

19 december Presentaties PWS 

Januari 

11-17 januari Toetsweek 2 (ook herkansing rekenexamen 3F) 

22-24 januari Luistertoetsen Engels, Duits en Frans 

Februari 

7-11 februari Inschrijven herkansing van woensdag 7 februari 12:00u tot zondag 11 februari 23:55u op de ELO 

Week 8 Projectweek, proefexamens BSM-skireis 

Maart 

8 maart Examen tekenen en muziek 

9 maart Examen informatica 

14 maart Examen meesterproef O&O 

15 maart 2e herkansing rekenexamen 3F en 3ER (geen lesuitval) 

23-29 maart Toetsweek 3 (en herkansing toetsweek 2) 

April 

3-6 april Inschrijven herkansing van vrijdag 6 apr 12:00u tot zondag 8 apr 23:55u op de ELO 

11 april Herkansing toetsweek 3 (alleen voor 5 havo en 6 vwo) 

24 april Controle schoolexamencijfers in de aula 

Mei 

14-29 mei centrale examens (CE) 

Juni 

7 juni 3e en laatste herkansing rekenexamen 3F en 3ER 

13 juni Uitslag CE 

18-20 juni Herkansingen CE 

Juli 

3 juli Diploma-uitreiking havo 
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Data Centraal Examen Havo 2018 
 
 
 

 
 
 
 
                

 
Eerste 
tijdvak 
 

 
HAVO  

Ma14 mei 
 

13:30-16:30 natuurkunde 

Di 15 mei 09:00-12:00 geschiedenis 
13:30-16:00 Engels 

Wo 16 mei 
 

 
13:30-16:00 tekenen 

Do 17 mei 09:00-11:30 muziek 
13:30-16:30 Nederlands 

Vr 18 mei 09:00-11:30 Duits 
13:30-16:30 economie 

Ma 21 mei 
 

Tweede Pinksterdag (geen examens) 

Di 22 mei 09:00-12:00 aardrijkskunde 
13:30-16:00 Frans 

Wo 23 mei 09:00-12:00 kunst algemeen 
13:30-16:30 m&o 

Do 24 mei 
 

 
13:30-16:30 wiskunde A & B 

Vr 25 mei  
13:30-16:30 scheikunde 

Ma 28 mei  
13:30-16:30 biologie 

Di 29 mei 
 

09:00-11:30 Russisch 

 
Tweede tijdvak : de dagen en tijdstippen 
worden bekendgemaakt in maart 2018 
 



Examenreglement en PTA HAVO 2016-2018 aanvullingen 5H  SML20170922 

6 
 

Aanvullingen/wijzigingen Examenreglement 
 
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. 
 
5.1.9 Aanvullende regeling voor 5 HAVO: 
Als het eindcijfer van het vak BSM, NLT, O&O en/of informatica een 5 of lager is, krijg je een extra 
kans om één toets van je schoolexamen (uit periode 3 in havo 5) te herkansen. 
 
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. 
 


