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ALGEMEEN 
 
Algemeen 
 
1 Dit Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) vormt een onverbrekelijk 

geheel met het Examenreglement vernieuwde 2e fase. In het PTA zijn 
aanvullende regelingen met betrekking tot het schoolexamen en de 
vakspecifieke regels vermeld. 

2 Het schoolexamen wordt afgenomen met inachtneming van de "Wijziging 
Inrichtingsbesluit en examenbesluit" en het Examenreglement voor de 
Vernieuwde Tweede Fase van Het Stedelijk Lyceum.  

3 In het vakspecifieke deel van dit PTA wordt verwezen naar de periode-indeling 
van het cursusjaar 2018-2019. Ook is de indeling te vinden in de jaarplanning. 

4 Het schoolexamen kan bestaan uit 
• toetsen met open en gesloten vragen; 
• praktische opdrachten; 
• het handelingsdeel; 
• mondelingen; 
• luistertoetsen; 

5  Alle schoolexamens, praktische opdrachten en handelingsdelen van de 
vakken die in dit PTA zijn genoemd tellen mee in de berekening van het 
schoolexamen-eindcijfer. 

6 a. De vakken in 4H, 4V en 5V sluiten het cursusjaar af met een 
schoolexameneindcijfer. Het schoolexamen-eindcijfer telt (eventueel 
gewogen) mee als eerste cijfer (SE0) in het volgend cursusjaar. Ook het 
eindcijfer van gemaakte praktische opdrachten telt mee in het volgende 
cursusjaar (zie vakspecifieke informatie).  
b. De weging van de verschillende schoolexamenonderdelen bij de 
verschillende vakken wordt vermeld in het vakspecifieke deel van het 
Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). 

7 Voor de toetsweken wordt een rooster opgesteld dat tenminste één week van 
tevoren op internet staat. Inleverdata voor praktische toetsen en opdrachten 
uit het handelingsdeel worden bij de afzonderlijke vakken vermeld. 

8 Voor het toetsrooster geldt dat er maximaal 2 (en in een incidenteel geval 3) 
toetsen per dag kunnen worden afgenomen. In de klassen 4H, 4V en 5V 
mogen toetsen maximaal 180 minuten duren, toetsen worden aangeboden in 
eenheden van 45 minuten.  
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Regels voor toetsen met open / gesloten vragen. 
 
9 Ten aanzien van de toetsen met open / gesloten vragen geldt, dat in ieder 

geval bij de vakspecifieke regels het volgende wordt vermeld: 
• de wijze van toetsing (mondeling of schriftelijk); 
• de duur van de toets; 
• de weging van de toets (dus: hoe de toets meetelt in de vaststelling van 

het schoolexameneindcijfer); 
• (zo mogelijk) de datum van de toets; 
• de te bestuderen stof (deze moet tijdig voor de toets afname plaatsvindt 

zijn behandeld);  
Verder geldt: 
• De toetsen met open / gesloten vragen vallen onder de 

herkansingsregeling, tenzij anders vermeld in het vakspecifieke deel 
van het PTA; 

• De toetsen met open / gesloten vragen worden voor zover mogelijk 
opgesteld door tenminste 2 leden van dezelfde sectie; dit geldt ook voor 
het correctiemodel en de definitieve cijferbepaling. 

 
Regels voor praktische opdrachten. 
 
10 Ten aanzien van de praktische opdrachten geldt dat in het vakspecifieke deel 

van dit PTA in ieder geval wordt vermeld: 
• het moment dat de praktische opdracht wordt aangeboden. 
• de weging; 
De beoordelingscriteria voor de praktische opdrachten worden bij het geven 
van de opdracht aan de leerling meegedeeld; 

11 Voor Praktische Opdrachten geldt voorts: 
a De sectie bepaalt het aantal praktische opdrachten; 
b De onderwerpen van de praktische opdrachten worden bepaald door de 

sectie;  
c De presentatievorm wordt door de sectie vastgesteld; 
d De beoordeling vindt plaats aan de hand van een vooraf vastgestelde 

beoordelingslijst die door de docent wordt ingevuld. De beoordelingslijst 
wordt door de sectie opgesteld; 

e Herkansen van een praktische opdracht is niet mogelijk; 
f Bepaalde praktische opdrachten kunnen / moeten door een groepje 

worden uitgevoerd. De maximum groepsgrootte hiervoor is 4. De 
docent moet akkoord zijn met de samenstelling van de groep en van 
tevoren moet zijn aangegeven hoe het cijfer of de beoordeling tot stand 
zal komen; 

g De planning van de praktische opdrachten is in eerste instantie de 
verantwoordelijkheid van de leerling, met dien verstande dat de docent 
het leerjaar, het begintijdstip en de deadline vaststelt; 

h Voor leerlingen die zich niet aan de gestelde deadlines houden geldt 
artikel 20 van dit PTA. 
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Regels voor opdrachten uit het handelingsdeel, 
 
12 Voor het handelingsdeel wordt bij de vakspecifieke regels in ieder geval 

vermeld: 
 • het aantal opdrachten; 

• de inhoud per onderdeel; 
• de werkperiode; 
• de uiterste inlever- (presentatie-)datum; 
• de beoordelingscriteria en de resultaatbepaling; 
De eindbeoordeling van het handelingsdeel van een vak is: naar behoren 
uitgevoerd. Als deze eindbeoordeling niet is gegeven, kan de kandidaat niet 
meedoen aan het centraal examen voor dat vak of niet bevorderd worden naar 
het volgende leerjaar; 
Voor het leesdossier stellen de secties Nederlands en de secties moderne 
vreemde talen de eisen vast, daarbij rekening houdend met de wettelijke 
voorschriften. 
Voor het schrijf-, spreek, -luisterdossier stellen de talensecties de eisen vast. 
De docent van het betreffende vak stelt vast of het dossier "naar behoren" is 
ingericht. 
Bepaalde opdrachten uit het handelingsdeel kunnen / moeten door een 
groepje worden uitgevoerd; hierbij geldt dat de docent het eens moet zijn met 
de groepssamenstelling en dat van tevoren is vastgesteld hoe de beoordeling 
van de opdracht zal plaatsvinden. 
 

Cijferbepaling 
 
13 Van iedere beoordeling die bij het bepalen van het eindoordeel over de 

kandidaat meetelt, stelt de examinator de kandidaat binnen 10 werkdagen in 
kennis. 

14 Cijfer schoolexamen. 
1 De examinator drukt zijn eindoordeel over kennis, inzicht en 

vaardigheden van een kandidaat in elk vak uit in een cijfer voor het 
schoolexamen. Daarbij gebruikt hij een schaal van cijfers lopende van 1 
tot en met 10 met de daartussen liggende cijfers met één decimaal.  

2 In afwijking van het eerste lid van dit artikel wordt het vak LO uit het 
gemeenschappelijk deel van elk profiel, beoordeeld met "voldoende" of 
"goed". Dit geldt ook voor het vak CKV in 6VWO en de doublanten 5H. 
Deze beoordeling gaat uit van de mogelijkheden van de leerling en 
geschiedt op de grondslag van het genoegzaam afsluiten van de 
desbetreffende vakken, zoals blijkend uit het examendossier. 

3 Voor de leerlingen van 5H en 6V wordt het profielwerkstuk met een 
cijfer beoordeeld, dit cijfer mag niet lager zijn dan een 4 op de eindlijst. 
Indien lager wordt de leerling uitgesloten van het centraal eindexamen. 
Het profielwerkstuk vormt samen met maatschappijleer en in 5HAVO 
CKV het zogenaamde combinatiecijfer. Voor het berekenen van het 
combinatiecijfer wordt het gemiddelde genomen van voor genoemde 
vakken, waarbij de cijfers van deze vakken eerst op gehele getallen 
worden afgerond en waarbij elk vak even zwaar meetelt in het 
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gemiddelde. Dit cijfer komt op de eindlijst te staan en moet met de 
andere schoolexamencijfers voor het eerste tijdvak in ‘DUO’ worden 
aangeleverd. Specifieke informatie rondom het profielwerkstuk staat 
vermeld in het informatieboekje profielwerkstukken, dat elk jaar aan de 
leerlingen wordt uitgedeeld. 

4 Voor toetsen of opdrachten uit het handelingsdeel kan worden volstaan 
met aftekening indien de opdracht "naar behoren" is afgerond. 

15 Het eindcijfer van het schoolexamen per vak is het gewogen gemiddelde van 
de cijfers die zijn behaald bij de verschillende onderdelen van het 
schoolexamen voor dat vak. Het gewicht is aangegeven bij de vakspecifieke 
informatie die in het PTA is opgenomen. Indien het gemiddelde een cijfer met 
twee of meer decimalen is, wordt dit cijfer afgerond op de eerste decimaal, 
met dien verstande dat deze decimaal met 1 wordt verhoogd indien de tweede 
decimaal zonder afronding 5 of hoger is (6,45 wordt 6,5). 

16 Voor de overgang van 4H naar 5H en van 4V naar 5V en van 5V naar 6V geldt 
een overgangsregeling die in de schoolgids en op de schoolsite is 
gepubliceerd. 

 
Inzage eigen werk 
 
17 Elke leerling heeft recht op inzage en bespreking door de docent van het 

gemaakte eigen werk. Het werk wordt door de docent bewaard en niet 
meegegeven naar huis. 

 
Herkansingsregeling 
 
18 Voor 4H, 5H, 4V, 5V en 6V geldt de volgende herkansingsregeling: 

1 Onder de herkansingsregeling vallen alle schoolexamens, met 
uitzondering van praktische toetsen, mondelingen en schoolexamens 
waarvoor een disciplinaire één (1) is gegeven. Ook proefwerken en 
andere toetsen die niet onder het schoolexamen vallen, vallen buiten de 
herkansingsregeling. Verder zijn sommige deeltoetsen niet 
herkansbaar, dit staat aangegeven in het vakspecifieke deel. 

2 Bij ziekte van een kandidaat dient dit vòòr aanvang van een toets via 
één van de ouders of voogd te worden gemeld bij de teamleider. Dit 
geldt voor alle toetsen, dus ook voor praktische toetsen, mondelingen 
en voor toetsen die geen onderdeel van het schoolexamen zijn. 

3 Voor afwezigheid om een andere reden dan ziekte moet (zo mogelijk) 
vooraf verlof gevraagd worden. 

4 Blijven ouders / verzorgers in deze in gebreke, dan zal dit als een 
onregelmatigheid (zie art. 6 van het examenreglement) worden 
beschouwd. Eén van de maatregelen bedoeld in artikel 6 van dat 
reglement kan dan worden toegepast. Zie ook artikel 29, 30 en 31 in dit 
PTA. 

5 Een leerling die om een geldige reden (dit ter beoordeling van de 
locatiedirecteur) een schoolexamen heeft gemist, kan dat 
schoolexamen alsnog maken in de herkansingsperiode (als 
inhaaltoets). Dit geldt ook voor toetsen die niet onder het schoolexamen 
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vallen, maar wel in de toetsweek zijn afgenomen; ook deze worden (bij 
een geldige reden voor afwezigheid) ingehaald in de 
herkansingsperiode. Enkele deel-schoolexamens vormen een 
uitzondering, deze kunnen niet ingehaald worden bij afwezigheid. Dit 
staat in het vakspecifieke deel van het PTA vermeld. 

6 Wie de herkansing mist, heeft geen recht op een inhaal herkansing.  
  Wanneer een leerling zich inschrijft voor een herkansing, maar deze  
  herkansing niet maakt of niets invult, gaat deze herkansing  
  verloren. Wanneer een leerling zich niet houdt aan de deadline voor het  
  inleveren van het herkansingsformulier, vervalt zijn recht op een  
  herkansing in het betreffende trimester. 
7  Elke leerling heeft per schooljaar 3 herkansingen: per trimester 1 

herkansing. Herkansingen mogen niet doorgeschoven worden naar 
andere trimesters. 

8 Het recht op herkansing vervalt bij het missen van 3 of meer SE’s in de 
reguliere toetsweek. De ontzegde herkansing kan niet op een later 
moment ingezet worden. Verder geldt dat de inhaal schoolexamens 
eerst worden gemaakt, alvorens de eventuele herkansing. 

9 Deelname aan de herkansing kan afhankelijk worden gemaakt van 
deelname aan reparatie lessen, de aanwezigheid in de reguliere lessen 
en het volgens gestelde deadlines inleveren van praktische opdrachten 
of onderdelen van het handelingsdeel. Dit alles ter beoordeling van de 
locatiedirecteur 

10 De herkansing en eventuele inhaaltoetsen worden aansluitend aan 
elkaar (zonder pauze) afgenomen. 

11 De herkansingen van het laatste trimester vinden plaats voor de 
zomervakantie. 

12 In gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist de  
  locatiedirecteur. 

 
Herexamen schoolexamen 
 
19  1  Een kandidaat die eindexamen aflegt voor een vak dat alleen bestaat   
    uit een schoolexamen kan één schoolexamen opnieuw afleggen indien  
   hij voor dat vak een eindcijfer heeft behaald lager dan 6. Het   
   herexamen bevat door de locatiedirecteur aangegeven onderdelen van  
   het examenprogramma. De leerling moet dit uiterlijk 1 februari in het  
   eindexamenjaar aanvragen bij de teamleider.     

2     Het cijfer van het herexamen wordt als volgt bepaald: het cijfer behaald  
  bij het herexamen wordt in de berekening voor het eindcijfer voor het   
  vak meegerekend voor die onderdelen die bij het herexamen zijn  
  betrokken. De cijfers van die toetsen van het eerder afgelegde  
  schoolexamen die betrekking hadden op niet tot het herexamen  
  behorende onderdelen van het herexamen van het examenprogramma,  
  blijven van kracht in de weging waarmee het eindcijfer wordt bepaald. 

3    Het hoogste van de cijfers behaald bij het herexamen in een vak en bij  
 het eerder afgelegde schoolexamen in dat vak geldt als eindcijfer voor  
  dat vak. 
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Regels met betrekking tot gestelde "deadlines". 
 
20 Als een leerling zich niet houdt aan een in dit Programma van Toetsing 

gestelde deadline voor het inleveren van dossiers, verslagen van een bepaald 
in het Programma van Toetsing omschreven onderdeel, of als de kandidaat 
zich niet houdt aan andere in dit Programma van Toetsing genoemde 
"deadlines", dan zal hem maximaal 1 week uitstel verleend worden, met dien 
verstande dat dit uitstel meetelt als herkansing. De leerling verliest zijn 
herkansingsmogelijkheid voor het betreffende trimester. Ook wanneer een 
leerling een handelingsdeel inlevert voor de deadline, maar dit handelingsdeel 
onvoldoende wordt beoordeeld, kan besloten worden dat de leerling zijn 
herkansingsmogelijkheid voor dat trimester verliest. Mocht de leerling een 
week na de deadline nog niet voldaan hebben aan de opdracht, kan hem een 
1 worden toegekend (voor zover de toets / opdracht wordt gewaardeerd met 
een cijfer). Voor die onderdelen waarbij deadlines worden gesteld en waarbij 
de opdrachten niet met cijfers worden gewaardeerd, geldt dat de leerling 
aangemaand zal worden. Als de leerling dan nog in gebreke blijft voldoet hij / 
zij niet aan de overgangsregels c.q. exameneisen en kan hij / zij niet overgaan 
c.q. niet slagen.  

 
Rekentoets 
 
21 

1. Voor het havo en het vwo telt het resultaat op de rekentoets niet mee 
met de zak-/slaagregeling van het examen, maar het resultaat wordt 
wel vermeld op de cijferlijst.  

2. Voorwaarde om te kunnen slagen is dat de leerling de rekentoets moet 
hebben afgelegd. 

3. De rekentoets wordt afgenomen in het voorlaatste en laatste leerjaar. 
Er zijn in het totaal vier afnamemomenten: twee in 4H/5V en twee in 
5H/6V. Bij het eerste afnamemoment nemen alle leerlingen 4H en 5V 
deel aan de rekentoets. Het tweede, derde en vierde afnamemoment is 
voor inhalers en herkansers. Hierbij geldt dat het hoogst behaalde cijfer 
telt. 

4. Indien de leerling de rekentoets heeft afgelegd in het voorlaatste 
leerjaar en niet is bevorderd tot het laatste leerjaar, vervallen de met de 
rekentoets behaalde resultaten. In afwijking hiervan kan de leerling die 
na het voorlaatste leerjaar van het vwo deelneemt aan het laatste 
leerjaar van het havo en de leerling die na het voorlaatste leerjaar van 
het havo deelneemt aan het laatste leerjaar van het vmbo-T, het op het 
vwo, respectievelijk havo behaalde cijfer voor de rekentoets behouden.  

5. Wanneer een leerling zakt in 5 havo of 6 vwo vervalt het resultaat van 
de rekentoets. 

6. Wanneer een leerling in HAVO een cijfer van 6 of hoger heeft behaald 
voor de rekentoets, wordt hij vrijgesteld van lessen rekenvaardigheid. 

7. Wanneer een leerling in VWO een cijfer van 7 of hoger heeft behaald 
voor de rekentoets, wordt hij vrijgesteld van lessen rekenvaardigheid. 
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Regels met betrekking tot zittenblijvers, overstappers VWO – HAVO en HAVO – 
VWO en externe instroom 

 
22 Voor doublanten 5H en 6V 

1 Vakken die worden afgesloten met CSE worden in zijn geheel gevolgd. 
Alle SE’s worden opnieuw gemaakt. Dit geldt ook voor de Cito- 
luistertoetsen en boekverslagen voor de moderne vreemde talen. Ook 
het vak LO wordt opnieuw gevolgd (leerlingen moeten in goede 
lichamelijke conditie zijn om tot goede intellectuele prestaties te 
komen). 

2 Het profielwerkstuk, mits voldoende (≥ 5.5), hoeft niet over. Het ‘oude’ 
werkstuk + beoordeling blijft geldig. 

3 Cijfers voor gedane PO’s en discussie opdrachten kunnen indien 
gewenst in bepaalde gevallen blijven staan mits het cijfer voldoende is 
(≥ 5.5). Dit ter beoordeling van de locatiedirecteur. 

4  SE0-cijfers (GSE uit 4H en 4/5V) en PO0 cijfers (GPO uit 4H en 4/5V)   
 blijven bij zakken gehandhaafd. 

23 Voor doublanten 4H / 4V / 5V  
1 Vakken worden in zijn geheel opnieuw gevolgd. Alle SE’s worden 

opnieuw gemaakt. Dit geldt ook voor de luistertoetsen en 
boekverslagen voor moderne vreemde talen. 

2. De cijfers die behaald zijn in het tweede jaar van 4H resp. 4V en 5V zijn 
de definitieve SE-cijfers voor dat jaar.  

3 Een leerling kan vrijgesteld worden voor een vak dat in 4H/ 4V/5V wordt 
afgesloten mits het eindcijfer een 6.5 of hoger is.  

4 Een leerling die in 5V doubleert behoudt zijn SE0 cijfers uit 4VWO. 
24 Voor overstappers 4V - 5H; 5V - 5H (intern) 

1. Bij deze overstap worden de cijfers uit het voorgaande jaar niet 
meegenomen. 

2. Indien aanwezig gaat het eindcijfer van maatschappijleer / CKV 
ongewijzigd mee naar het eindexamenjaar. Mist de leerling een deel van 
het programma van deze vakken, dan wordt de leerling verplicht een 
inhaalprogramma te doen. Dit inhaalprogramma moet afgerond zijn voor 
de voorjaarsvakantie en wordt door de leerling in eigen tijd, zelfstandig 
gemaakt. Een vakdocent beoordeelt het werk met een SE cijfer. 

3. Eventuele hiaten in stof/cijfers worden per vak geïnventariseerd door de 
vakdocent. Indien nodig wordt een inhaalprogramma opgesteld. 

25  Voor overstappers van 5H naar 5V geldt dat zij een vrijstelling krijgen voor de  
  vakken CKV en maatschappijleer. Het cijfer voor het profielwerkstuk mag niet  
  worden overgenomen vanuit HAVO naar VWO. Wel kan het werkstuk door de  
  leerling aangepast worden en (her) beoordeeld worden voor VWO niveau. 
26  Externe instroom overstap 4H-5H, 4V-5V, 5V-6V 

1. De cijfers van de afgesloten vakken worden ongewijzigd meegenomen 
vanuit de oude school. 

2. De cijfers van niet afgesloten vakken worden niet meegenomen vanuit de 
oude school. De leerlingen hebben daardoor geen SE0 cijfer. 

3. Eventuele hiaten in stof/ cijfers worden per vak geïnventariseerd door de 
vakdocent. Indien nodig wordt een inhaalprogramma opgesteld. 
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4. Er wordt rekening gehouden met de vakken CKV en Maatschappijleer. 
Deze worden op College Zuid aangeboden in 4H en 4V/5V. Mist de leerling 
(een deel van het programma van) deze vakken, dan wordt de leerling 
verplicht een inhaalprogramma te doen voor deze vakken. Dit 
inhaalprogramma moet afgerond zijn voor de voorjaarsvakantie en wordt 
door de leerling in eigen tijd, zelfstandig gemaakt. Een vakdocent 
beoordeelt het werk met een SE cijfer. 

 

Regels met betrekking tot LOOT leerlingen 

27 Een Loot-leerling in het havo of vwo kan ontheffing krijgen voor: 

– lichamelijke opvoeding; 

– maatschappijleer en culturele en kunstzinnige vorming; 

– het keuzevak bedoeld in artikel 13, lid 1, onder c van het Eindexamenbesluit    

   (= vak in het vrije deel) of het profielkeuzevak. 

28  In uitzonderlijke gevallen kan het bevoegd gezag voor een Loot-leerling 

beroep doen op artikel 59 van het Eindexamenbesluit, waardoor de leerling 

gespreid examen kan doen. 

Onregelmatigheden 
 
29 

1 Indien een kandidaat zich ten aanzien van enig deel van het eindexamen aan 
enige onregelmatigheid schuldig maakt of heeft gemaakt, kan de 
locatiedirecteur maatregelen nemen. 

2 Onder een onregelmatigheid wordt in elk geval verstaan:   
a. het op onrechtmatige wijze vooraf kennis verkrijgen van 

opgaven van het schoolexamen en/of het centraal examen; 
b. het tijdens het schoolexamen en/of centraal examen bij zich 

hebben van middelen die op de aan de orde zijnde stof 
betrekking hebben, dan wel van andere middelen die de uitslag 
kunnen beïnvloeden, zonder dat dit blijkens de omschrijving in 
het programma van toetsing en afsluiting is toegestaan; 

c. het tijdens het schoolexamen en/of centraal examen 
mondeling, schriftelijk of anderszins communiceren met 
anderen zonder uitdrukkelijke toestemming van de 
toezichthouder op het examen; 

d. het frauderen, waaronder spieken, het plegen van plagiaat 
(onrechtmatige toe-eigening van geestes voortbrengselen van 
een ander), tijdens het schoolexamen en/of centraal examen; 

e. het zonder geldige reden, ter beoordeling van de 
locatiedirecteur, afwezig zijn gedurende een toets van het 
schoolexamen, c.q. een toets van het centraal examen, 
waaronder begrepen het zonder tijdig bericht (te weten vóór 
aanvang van de toets) afwezig zijn bij een toets; 

f. het niet inleveren binnen de gestelde termijn van schriftelijk 
werk dat buiten het kader van een toets van het schoolexamen 

http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0004593&artikel=59&g=2018-07-16&z=2018-07-16
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0004593&artikel=59&g=2018-07-16&z=2018-07-16
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0004593&artikel=59&g=2018-07-16&z=2018-07-16
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valt, maar wel deel uitmaakt van het schoolexamen zonder dat 
er naar het oordeel van de locatiedirecteur sprake is van 
overmacht. 

3 De maatregelen bedoeld in het eerste lid, die al dan niet in combinatie met 
elkaar genomen kunnen worden, zijn: 

a. het toekennen van het cijfer 1 voor een toets van het 
schoolexamen of het centraal examen;  

b. het ontzeggen van de 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 
locatiedirecteur 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 het volgende tijdvak van 
het centraal examen. 

4 Alvorens een beslissing ingevolge het eerste lid wordt genomen, hoort de 
locatiedirecteur de kandidaat. De kandidaat kan zich door een door hem/haar 
aan te wijzen meerderjarige laten bijstaan.  

5 De locatiedirecteur deelt zijn beslissing zo spoedig mogelijk mede aan de 
kandidaat, zo mogelijk mondeling en in ieder geval schriftelijk. In de 
schriftelijke mededeling wordt tevens gewezen op de beroepsmogelijkheid. De 
schriftelijke mededeling wordt tegelijkertijd in afschrift toegezonden aan de 
ouders, voogden of verzorgers van de kandidaat, indien deze minderjarig is, 
alsmede aan de inspectie en het bestuur. 

 
Commissie van beroep 
 
30 

1 Een kandidaat kan tegen een beslissing van de locatiedirecteur of de 
secretaris van het eindexamen in beroep gaan bij de door het bestuur 
ingestelde Commissie van beroep. Een beroepsschrift moet gericht worden 
aan de Stichting Het Stedelijk Lyceum, t.a.v. de Commissie van beroep, 
Postbus 3883, 7500 DW Enschede. Voor het aantekenen van beroep tegen 
een sanctie vanwege een onregelmatigheid tijdens een school- of centraal 
examen in het voortgezet kan de kandidaat terugvallen op de Algemene wet 
bestuursrecht (Awb). 

2 De commissie stelt een onderzoek in en beslist binnen de binnen de Awb 
geldende termijn op het beroep. De commissie stelt bij haar beslissing zo nodig 
vast op welke wijze de kandidaat alsnog in de gelegenheid zal worden gesteld 
het eindexamen geheel of gedeeltelijk af te leggen, onverminderd het bepaalde 
in de laatste zin van artikel 6, lid 3d. De commissie deelt haar beslissing 
schriftelijk mede aan de kandidaat, aan de ouders, voogden of verzorgers van 
de kandidaat indien deze minderjarig is, aan de locatiedirecteur, aan de 
inspectie en aan het bestuur. 
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3 De locatiedirecteur mag geen deel uitmaken van de Commissie van beroep. 
4 De leden van de Commissie van beroep worden door het bestuur benoemd.    
5 Aan de commissie wordt toegevoegd een ambtelijk secretaris. 
6 De commissie besluit met meerderheid van stemmen. Er wordt mondeling 

gestemd. 
7 De commissie wordt voor de eerste bijeenkomst bijeengeroepen door het 

bestuur en voor eventuele volgende bijeenkomsten door de voorzitter. 
8 De beslissing van de Commissie van beroep is bindend voor alle partijen. 

 
31  Gelet op het feit dat fraude tijdens een schoolexamen door de school als een 

zeer ernstig  vergrijp wordt gezien en teneinde te voorkomen dat de school in 
vergelijkbare situaties tot verschillende maatregelen komt, heeft de 
schoolleiding van de locatie College Zuid van Het Stedelijk Lyceum met 
ingang van het schooljaar 2007 – 2008 het volgende besloten: 

 
1 Het schoolexamen waarbij door een leerling aantoonbaar fraude is 

gepleegd zal, ongeacht het resultaat na correctie van het werk en 
ongeacht het moment waarop de fraude is geconstateerd, conform 
artikel 29, lid 3c, ongeldig worden verklaard. Dit houdt in dat aan het 
betreffende schoolexamen geen cijfer wordt toegekend. Hierdoor heeft 
de leerling een onvolledige cijferlijst. Hij / zij kan dan alleen nog 
overgaan of slagen door de een van de herkansingen te gebruiken om 
het werk alsnog te maken. 

2 Wanneer het gaat om het plegen van fraude tijdens het maken van een 
herkansing van een schoolexamen, wordt het werk ongeldig verklaard 
en heeft de betreffende leerling geen recht meer op een herkansing. In 
dat geval wordt een van de andere maatregelen van artikel 29, lid 3 
getroffen. 

3 In voorkomende gevallen kan op bovenstaande regeling door de 
locatiedirecteur een uitzondering worden gemaakt. Uiteraard op basis 
van het vigerend examenreglement, zie ook artikel 29.  

4 Ouder(s), verzorger(s) zullen altijd op de hoogte worden gebracht  van 
het door hun zoon of dochter gepleegde feit en zullen op school worden 
uitgenodigd voor een gesprek.  

5 Bij dit gesprek zijn de teamleider en de locatiedirecteur aanwezig. In dit 
gesprek zal de te nemen maatregel met de ouder(s), verzorger(s) 
worden besproken. 

6 De uiteindelijke bekendmaking van de te nemen maatregel door de 
locatiedirecteur zal altijd plaatsvinden in de aanwezigheid van de 
leerling. 

7 Aan de ouder(s), verzorger(s) zal na het gesprek en de bekendmaking  
   van de maatregel een brief worden toegezonden, waarin de aard van  
   het vergrijp, de afgesproken maatregel en de beroepsprocedure  
   vermeld staan. 
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Schooljaar: 2018-2019 

Afdeling: VWO 

Leerjaar: 6 

Vak: Aardrijkskunde 

 

Toetsen met open/gesloten vragen (SE)  

Trimester In  
SE 
week 

Buiten  
SE week 
(weeknr)  

Stof Duur M/S Cijfer Weeg 
factor 

0 -  Gemiddelde SE cijfer uit 5VWO - - SE0 1 

1 SE 
week 1 

 Wonen in Nederland+ Systeem Aarde 
 

90 
 

S SE1 1 

2 SE 
week 2 

 Zuid-Oost Azië in beeld+ actueel 90 
 

S SE2 1 

2 SE 
week 3 

 Systeem aarde, Wonen in Nederland, Globalisering 
en Zuid-Oost Azië in beeld 

90 
 

S SE3 1 

 

Handelingsdeel  

Trimester SE week/ 
inleverdatum 

Stof Duur M/S Cijfer Weeg 
factor 

1 SE1 Begrippen SE1 80% goed 
 

 M/S o/v Nvt 

2 SE2 Begrippen SE 2 80% goed 
 

 M/S o/v Nvt 

2 SE3 Begrippen SE3 80% goed 
 

 M/S o/v Nvt 

 

Berekening eindcijfer schoolexamen (SEeind) 

SE = (SE0 + SE1 + SE2 + SE3) / 4 
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Schooljaar: 2018-2019 

Afdeling: VWO 

Leerjaar: 6 

Vak: Biologie 

 

Toetsen met open/gesloten vragen (SE)  

Trimester In  
SE 
week 

Buiten  
SE week 
(weeknr)  

Stof Duur M/S Cijfer Weeg 
factor 

0 -  Gemiddelde SE cijfer uit 5VWO - - SE0 1 

1 SE 
week 1 

 Nectar H19 en H20 
 
Nectar H4, H6, H7 en H8 (paragraaf 8.2 en 8.3) 

90 S SE1 1 

2 SE 
week 2 

 Nectar H17 en H18 
 
Nectar H2, H3, H9, H10 en H11 

90 S SE2 1 

2 SE 
week 3 

 Nectar H21 en H22 
 
Nectar H12, 13, 14, 15 (paragraaf 15.5) en H16 
(paragraaf 16.3) 

90 S SE3 1 

Cursief = herhaling stof uit 4VWO/5VWO 

Praktische opdrachten (PO)  

Trimester SE week/ 
inleverdatum 

Stof Duur M/S Cijfer Weeg 
factor 

1 SE1      

2 SE2      

2 SE3      

 

Berekening eindcijfer schoolexamen (SEeind) 

SEeind = (SE0 + SE1 + SE2 + SE3)/4 
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Schooljaar: 2018-2019 

Afdeling: VWO 

Leerjaar: 6 

Vak: Bewegen, Sport en Maatschappij 

 

Toetsen met open/gesloten vragen (SE)  

Trimester In  
SE 
week 

Buiten  
SE 
week 
(week
nr)  

Stof Duur M/S Cijfer Weeg 
factor 

0 -  Gemiddelde SE cijfer uit 5VWO - - SE0 1 

 

Praktische opdrachten (PO)  

Trimester SE week/ 
inleverdatum 

Stof Duur M/S Cijfer Weeg 
factor 

1  GPO uit 5 VWO   PO0 5 

2 Eind 
trimester 2 

Onderzoeksopdracht (4.2.4)   PO1 2 

 

Berekening eindcijfer schoolexamen (SEeind) 

GSE = SE0 
 
GPO = (5 x PO0 + 2 x PO1) / 7 
 
SEeind = (3 x SE0 + 7 x GPO) / 10 
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Schooljaar: 2018-2019 

Afdeling: VWO 

Leerjaar: 6 

Vak: Duits 

 

Toetsen met open/gesloten vragen (SE)  

Trimester Week Stof Duur M/S Cijfer Weegfactor 

0  Eindcijfer 5V   SE0 1       

1  TW 1 SE Literatuur 
 

    90 S SE1 1 

2  TW 2 
 
 21 jan. 

 

SE TB/AB 
 
SE Kijk-Luistert. 
 

90 
 

90 
 

S 
 

S 
 

SE2-1 
 

SE3 

1,5 
 
2 

3  TW 3 
 
  2-14 

SE Brief 
 
SE Uitspr./sprvh 

90 
 

15 
 

S 
 

M 

SE2-2 
 

SE4 
 

1,5 
 
2 
 

Alleen het SE in de toetsweken 1,2,3 mag herkanst worden. 

Handelingsdeel 

Trimester Omschrijving Datum Beoordeling 

1 – 3  Voor literatuur, spreekvaardigheid 
en schrijfvaardigheid ed moeten de 
opdrachten/ handelingsdelen op 
tijd worden ingeleverd en met een 
voldoende worden afgesloten. 
Wanneer je hier niet aan voldoet, 
heb je geen recht op een 
herkansing voor Duits. 

Zie actuele 
studiewijzer 

o/v/g 

 

Berekening eindcijfer leerjaar 6 (SE)  

SE2 = (SE2-1 + SE2-2) / 2 
 
Eindcijfer SE = (SE0+ SE1 + 3*SE2 + 2*SE3 + 2*SE4) / 9 
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 Schooljaar: 2018-2019 

Afdeling:  Vwo 

Leerjaar:  6 

Vak:  Economie 

 Te gebruiken methode:   Economie in Context Vwo, 3 delen 

Toetsen met open/gesloten vragen (SE)   

Trimester SE week Stof Duur M/S Cijfer Weegfactor 

0  Gemiddelde cijfer uit 5VWO   SE0  1 

1 SE1  hfst. 15 t/m 17  90  S SE1  1 

2 SE2  hfst. 18 en 19  90  S SE2  1 

2 SE3  Hfst. 1 t/m 20  180  S SE3  1 

  

Praktische opdrachten (PO)   

Trimester SE week Stof Duur M/S Cijfer Weegfactor 

1            

2            

2            

  

Berekening eindcijfer schoolexamen (SEeind) 

SEeind = (SE0 + SE1 + SE2 + SE3) / 4 
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Schooljaar: 2018-2019 

Afdeling: VWO 

Leerjaar: 6 

Vak: EIO, European and International Oriëntatation / Global Studies 

Toetsen met open/gesloten vragen (SE)  

Trimester In  
SE week 

Buiten  
SE week   

Stof Duur M/S Cijfer Weeg 
factor 

0 -  Gemiddelde SE cijfer uit 5VWO - - SE0 1 

1 SE week 
1 

 Review EIO 4-5 
Project 
UN 
EU 
Founding fathers of the EU 
European laws and politics 
European development and sustainability 
European intstitutions  
Global security 
Globalization 
Social Science 
Media 
…….. 

45 S SE1 1 

Praktische opdrachten (PO)  

Trimester SE week/ 
inleverdatum 

Stof Duur M/S Cijfer Weeg 
factor 

0 - Gemiddelde PO cijfer uit 5 VWO  S PO0 1 

1  Review EIO 4-5 
Project 
UN 
EU 
Founding fathers of the EU 
European laws and politics 
European development and sustainability 
European intstitutions  
Global security 
Globalization 

    

2 PO1 Final EIO/Global studies 
Paper / presentation  

 M/S 
 

PO1 2 

Berekening eindcijfer schoolexamen (SE) 

GSE = (SE0  + SE1)/ 2 
GPO = (PO0 + 2*PO1)/3  

SE = (GSE + GPO)/2  
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Schooljaar: 2018-2019 

Afdeling: VWO 

Leerjaar: 6 

Vak: English Language 

 

Toetsen met open/gesloten vragen (SE)  

Trimester In  
SE week 

Buiten  
SE week 
(weeknr)  

Stof Duur M/S Cijfer Weeg 
factor 

0 -  Gemiddelde SE cijfer uit 5VWO - - SE0 1 

1  zie SW+ Interactive orals based on one of the non-
literary topics studied (Part 2 of the course : 
Language in mass communication) 

15 M SE3-1 
IB 

1 

1 SE week 1  A comparative textual analysis (HL) / textual 
analysis (SL) of the non-literary and/or 
literary types of texts studied for the Part 1 
and Part 2 of the course (Language in 
cultural context and in mass 
communication) 

90 S SE1-1 1 

2  w 4 CITO Kijk-luistertoets 90 S SE2 1 

2 SE  week 2  An essay based on one of the topics 
studied for Part 3 of the course (Literature 
in context) 

90 S SE1-2 1 

3  zie SW+ Individual Oral: a commentary of 15 
minutes on a passage taken from one of 
the literary works studied for Part 4 of the 
course (you have 20 minutes to prepare; 
this oral is going to be recorded) 

45 M SE3-2 
IB 

1 

3 SE week 3  No SE - - - - 

 May 2019  IB exam: 
Paper 1 (textual or comparative analysis); 
Paper 2 ( essay) 

SL: 
2x90 
HL: 
2x120 

S IB - 
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Handelingsdeel  

Trimester SE week/ 
inleverdatum 

Stof Duur M/
S 

Cijfer Weeg 
factor 

1 week 48 One Written Task 1 Part 1 & one Written Task 1 Part 2 
(SL & HL)   
One Written Task 2 (HL only) 
(deadline: week 48) 

nvt S nvt 
IB 

nvt 

2 week 4 One Written task 1 Part 3 or 4 (SL & HL) 
One Written task 2  (HL only)  
(deadline: week 3/4)  

nvt S nvt 
IB 

nvt 

3 SE week 3 Exam training texts + additional assignments  
(deadline: last week before SE week 3) 

nvt S o/v nvt 

LET OP! The closing dates for handing in Written Tasks cannot be changed due to the IB deadlines 

Berekening eindcijfer schoolexamen (SEeind) 

SE1 = (SE1-1 + SE1-2) / 2 
SE3 = (SE3-1 + SE3-2) / 2 
 
SE eindcijfer = GSE = (SE0 + SE1 + SE2 + SE3) / 4 
 
Opmerking   
SE1, SE2 en SE3 zijn niet verbonden met periodes of trimesters, maar met de verschillende onderdelen die getoetst 
worden.  
SE1 = schrijfvaardigheid; SE2 = luistervaardigheid; SE3 = spreekvaardigheid 
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Schooljaar: 2018-2019 

Afdeling: VWO 

Leerjaar: 6 

Vak: Engels 

 
Toetsen met open/gesloten vragen (SE)  

Trimester In  
SE week 

Buiten  
SE week 
(weeknr)  

Stof Duur M/S Cijfer Weeg 
factor 

0 -  Gemiddelde SE cijfer uit 5VWO - - SE0 1 

1  zie SW+ Mondeling in het Engels over  de 7 gelezen 
Engelse boeken  

15-
25 

M SE3/1 1 

1 SE week 1  Schrijfvaardigheid 1 – Capita selecta uit New 
Headway Advanced: elementen uit de 
behandelde hoofdstukken + ander in de les 
behandeld materiaal 

90 S SE1-
1/1 

1 

2  w 4 CITO Kijk-luistertoets 90 S SE2 1 

2 SE  week 2  Schrijfvaardigheid 1 – Capita selecta uit New 
Headway Advanced: elementen uit de 
behandelde hoofdstukken + ander in de les 
behandeld materiaal 

90 S SE1-
1/2 

1 

3  zie SW+ Presentatie over een goedgekeurd 
voorbereid onderwerp 

+/-20 M SE3-2 1 

3 SE week 3  Schrijfvaardigheid 2 - schrijfopdracht 90 S SE1-2 2 

 

Handelingsdeel  

Trimester SE week/ 
inleverdatum 

Stof Duur M/
S 

Cijfer Weeg 
factor 

1 SE week 1 7 goedgekeurde boekverslagen  + examentraining 
teksten (einddatum: zie SW+) 

nvt S o/v nvt 

2 SE week 2 Opdrachten + examentraining teksten (einddatum: zie 
SW+) 

nvt S o/v nvt 

3 SE week 3 Opdrachten + examentraining teksten (einddatum: zie 
SW+) 

nvt S o/v nvt 
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Berekening eindcijfer schoolexamen (SEeind) 

SE1 = (SE1-1/1 + SE1-1/2 + 2*SE1-2) / 4 
SE3 = (SE3-1 + SE3-2) / 2 
 
SE eindcijfer = GSE = (SE0 + SE1 + SE2 + SE3) / 4 
 
Opmerking   
SE1, SE2 en SE3 zijn niet verbonden met periodes of trimesters, maar met de verschillende onderdelen die getoetst 
worden.  
SE1 = schrijfvaardigheid; SE2 = luistervaardigheid; SE3 = spreekvaardigheid 
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Schooljaar: 2018-2019 

Afdeling: VWO 

Leerjaar: 6 

Vak: Frans 

 

Toetsen met open/gesloten vragen (SE)  

Trimester In  
SE 
week 

Buiten  
SE 
week 
(week
nr)  

Stof Duur M/S Cijfer Weeg 
factor 

0 -  Gemiddelde SE cijfer uit 5VWO - - SE0 1 

1 SE 
week 1 

 ---     

2 SE 
week 2 

 SE Mondeling 
SE Kijk-luisteren 

20 
60 

m 
s 

SE2 
SE3 

3 
2 

2 SE 
week 3 

 SE Schrijven 60 s SE4 2 

 

Praktische opdrachten (PO)  

Trimester SE week/ 
inleverdatum 

Stof Duur M/S Cijfer Weeg 
factor 

1 SE1 ---     

2 SE2 Leesdossier + Literaire geschiedenis  s SE1 2 

2 SE3 Vocabulaire  s SE5 1 

 

Berekening eindcijfer schoolexamen (SEeind) 

SEeind = (SE0 + 2 * SE1 + 3 * SE2 + 2 * SE3 + 2 * SE4 + SE5)/11 
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Schooljaar: 2018-2019 

Afdeling: VWO 

Leerjaar: 6 

Vak: Geschiedenis 

Toetsen met open/gesloten vragen (SE)  

Trimester In  
SE 
week 

Buiten  
SE week 
(weeknr)  

Stof Duur M/S Cijfer Weeg 
factor 

0 -  Gemiddelde SE cijfer uit 5VWO - - SE0 1 

1 SE 
week 1 

 Tijdvak 9 + de special over Duitsland, plus tijdvakken 
1 t/m 4 

90 S SE1 1 

2 SE 
week 2 

 Tijdvak 10 + de special over de Koude Oorlog, 
Plus tijdvakken 5 t/m 8 

90 S SE2 1 

3 SE 
week 3 

 Alle CSE-stof, dus alle tijdvakken 1 t/m 10  
plus de specials over de Republiek,  
de democratische revoluties, Duitsland  
en de Koude Oorlog 

30 
min 
pp 

M SE3 1 

Praktische opdrachten (PO)  

Trimester SE week/ 
inleverdatum 

Stof Duur M/S Cijfer Weeg 
factor 

0  Gemiddelde PO cijfer uit 5VWO   PO0 1 

1  Werken aan tijdvakkendossier     

2  Werken aan tijdvakkendossier     

3 SE week 3 Werken aan PO1, het tijdvakkendossier. Dit wordt 
ingeleverd, voorafgaand aan het mondeling examen in 
maart 2019 

 S PO1 2 

Berekening eindcijfer schoolexamen (SE) 

GSE = (SE0 + SE1 + SE2 + SE3)/ 4 

GPO = (PO0 + 2*PO1)/3  

SE = (4*GSE + GPO)/5  
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Schooljaar: 2018-2019 

Afdeling: VWO 

Leerjaar: 6 

Vak: LO (Sport, Oriëntatie en Keuze) 

 

Handelingsdeel  

Trimester SE week Stof  Beoordeling Weegfactor 

1 SE1 

Blok 1:  
SOK (sport oriëntatie 
keuzeprogramma):  
Één keuze uit de activiteiten; 
spel, padel/tennis, klimmen en 
bootcamp. 

 

O / V / G 1 

1 SE2 Blok 2:  
Één keuze uit de activiteiten;  
spel, fitness, zumba en 
zelfverdediging. 

 

O / V / G 

 
 
1 

2 SE3 
Blok 3:  
Één keuze uit de activiteiten;  
spel, squash, fitness en salsa. 

 

O / V / G 

 
 
 

1 

2 SE4 Uiteindelijke beoordeling na elk blok  V of G  

 

Berekening eindcijfer schoolexamen (SEeind) 

Eindbeoordeling SE: alle modules moeten met voldoende of goed worden afgesloten. 
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Schooljaar: 2018-2019 

Afdeling: VWO 

Leerjaar: 6 

Vak: Loopbaan oriëntatie en begeleiding  

 

Handelingsdelen   

Trimester SE week/ 
inleverdatum 

Stof Duur M/S Cijfer Weeg 
factor 

2 15 feb 2019 Verslag van voorlichtingsactiviteit 4 ingeleverd via 
Keuzeweb op hslzuid.dedecaan.net  
 

  O/V  

Voor leerlingen met een topsporttalentstatus kan een vervangend programma worden opgesteld. De leerling dient 
zich hiervoor te melden bij de decaan. Indien de leerling zich niet meldt dan geldt bovenstaand programma. 

Berekening eindcijfer schoolexamen (SEeind) 

Alle handelingsdelen moeten met een voldoende zijn afgesloten  
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Schooljaar: 2018-2019 

Afdeling:  Vwo 

Leerjaar:  6 

Vak:  M&O 

 Te gebruiken methode: Stoffels Vwo, diverse modules 

Toetsen met open/gesloten vragen (SE)   

Trimester SE week Stof Duur M/S Cijfer Weegfactor 

0  Gemiddelde cijfer uit 5VWO   SE0  1 

1 SE1 Naamloze Vennootschap (afronden)  90  S SE1  1 

2 SE2 De Industrie  90  S SE2  1 

2 SE3 Alle modules  180  S SE3  1 

  

Praktische opdrachten (PO)   

Trimester SE week Stof Duur M/S Cijfer Weegfactor 

1            

2            

2            

  

Berekening eindcijfer schoolexamen (SEeind) 

SEeind = (SE0 + SE1 + SE2 + SE3) / 4 
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Schooljaar: 2018-2019 

Afdeling: VWO 

Leerjaar: 6 

Vak: Maatschappijwetenschappen 

 

Toetsen met open/gesloten vragen (SE)  

Trimester In  
SE 
week 

Buiten  
SE 
week  

Stof Duur M/S Cijfer Weeg 
factor 

0   Gemiddelde SE cijfer uit 5VWO   SE0 1 

1 SE 
week 1 

 Criminaliteit en Rechtsstaat 90 S SE1 1 

2 SE 
week 2 

 Massamedia 90 S SE2 1 

2 SE 
week 3 

 Massamedia, Criminaliteit en Rechtsstaat, 
Politieke Besluitvorming. 

135 S SE3 1 

3 SE 
week 4 

  
 

    

 

Praktische opdrachten (PO)  

Trimester SE week/ 
inleverdatum 

Stof Duur M/S Cijfer Weeg 
factor 

  Gemiddelde PO cijfer uit 5VWO   PO0 1 

1 SE week 1      

2 SE week 2      

2 SE week 3      

3 SE week 4      

 

Berekening eindcijfer schoolexamen (SEeind) 

SEeind = (SE0 + SE1 + SE2 +  SE3 + PO0)/5   
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Schooljaar: 2018-2019 

Afdeling: VWO 

Leerjaar: 6 

Vak: Natuurkunde      Boek: 4V, 5V, 6V 

Toetsen met open/gesloten vragen (SE)  

Periode SE  
week 

 Stof Duur M/S Cijfer Weeg 
factor 

0   Gemiddeld cijfer SE’s in 5 VWO   SE0 1 

1 1  VWO 4  Hoofdstuk  1, 2, 3, 4 
VWO 5 Hoofdstuk 7, 8, 9, 10, 11 
VWO 6 Hoofdstuk 12  quantumwereld 
VWO 4 Hoofdstuk 1, 2 bewegen en krachten 

90 S SE1 1 

2 2  VWO 4  Hoofdstuk  1, 2, 3, 4 
VWO 5 Hoofdstuk 7, 8, 9, 10, 11 
VWO 6 Hoofdstuk  12  
VWO 6 Hoofdstuk  13 gravitatie 
VWO 4 Hoofdstuk 3, 4 energie en elektriciteit 

90 S SE2 1 

3 3  VWO 4  Hoofdstuk  1, 2, 3, 4 
VWO 5 Hoofdstuk 7, 8, 9, 10, 11 
VWO 6 Hoofdstuk  12,13  
VWO 6 Hoofdstuk 14 modellen 
VWO 5 Hoofdstuk 7, 8 em-veld en trilling golf 

90 S SE3 1 

4   Examenvoorbereiding     

Keuze   VWO 4 Hoofdstuk  05* bio-fysica 
VWO 4 Hoofdstuk  06* geo-fysica 
VWO 6 Hoofdstuk  15* relativiteit 
VWO 6 Hoofdstuk  16* kernprocessen 
*  keuzemodules 2 van de 4 kiezen in 3 jaren 

    

Handelingsdelen  (HD)  

Periode Inleverdat. Stof Duur. M/S Cijfer Weeg 
factor 

1  HD geen ivm profielwerkstuk     

2  HD geen ivm profielwerkstuk     

3 Docent HD Modelopdracht (Excel)  S O/V nvt 

4  CE voorbereiding     

Opm. HD altijd onder voorbehoud van de beschikbaarheid van een TOA. 
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Berekening eindcijfer schoolexamen (SEeind) 

Een handelingsdeel wordt gewaardeerd met O(nvoldoende), V(oldoende). 
Alle handelingsdelen moeten worden afgesloten met een V. 
Als dit niet zo is vervalt het recht op herkansing in de periode waarin het HD valt. 
Eindcijfer  SEeind  =  GSE  =  (SE0 + SE1  + SE2 + SE3) / 4  
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Schooljaar: 2018-2019 

Afdeling: VWO 

Leerjaar: 6 

Vak: Nederlands 

 

Toetsen met open/gesloten vragen (SE)  

Trimester In  
SE 
week 

Buiten  
SE 
week 
(week
nr)  

Stof Duur M/S Cijfer Weeg 
factor 

0 -  Gemiddelde SE cijfer uit 5VWO - - SE0 1 

1 SE 
week 1 

 Theorie examenbundel 45 
min. 

S SE1 1 

1/2  eigen 
tijd 

Spreekvaardigheid 10 
min. 

M SE2 1 

2 SE 
week 2 

 Gedocumenteerd schrijven 180 
min 

S SE3 2 

2 SE 
week 3 

 Mondeling Letterkunde 30 
min. 

M SE4 2 

 

Handelingsdelen  

Trimester SE week/ 
inleverdatum 

Stof Duur M/S Cijfer Weeg 
factor 

1 SE1 boekverslag 9  S v/g  

2 SE2 boekverslag 10+11  S v/g  

2 SE3 boekverslag 12  S v/g  

 

Berekening eindcijfer schoolexamen (SEeind) 

SEeind =  (SE0 + SE1 + SE2 + 2*SE3 + 2*SE4 /7) 
 
Mondelinge SE’s kunnen niet worden herkanst 
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Schoolyear: 2018-2019 

Department: VWO TTO 

Year: 6 

Subject: PE (Physical Education) 

 

Practical Assignments (PO)  

Trimester SE 
week 

Definition Time Evaluation Weigh 

1 SE1 
 
And  
 
 
SE2 

Lesson 1-4: 
A choice between ballgames, padel, 
climbing and bootcamp 
 
Lesson 5-8: 
A choice between ballgames, 
Zumba, self-defense and fitness 

Tr 1 
 
 
 
 
Tr 1 

Sufficient/ 
Good 

1 
 
 
 
 
1 

2 SE3 Lesson 9-12: 
A choice between: 
ballgames,squash, salsa and fitness 

Tr 2 Sufficient/ 
Good 

1 

 

Extra  

Trimester SE 
week 

Definition Time Evaluation Weigh 

1 SE3 Make a summary (in English) of what 
you did in every lesson 

Week  6 Sufficient/ 
Good 

1 

2 SE4 Final mark  Tr 1 and 2 Sufficient/ 
Good 

 

Final score: all grades need to be sufficient or good. 
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Schooljaar: 2018-2019 

Afdeling: VWO 

Leerjaar: 6 

Vak: Scheikunde 

 

Toetsen met open/gesloten vragen (SE)  

Trimester In SE week  Stof Duur M/S Cijfer Weeg 
factor 

0 - Gemiddelde SE cijfer uit 5VWO - - SE0 1 

1 SE week 1 Chemie Overal 
H8, H9, H11, H16 en H17 

90 S SE1 2 

2 SE week 2 Chemie Overal 
H7.5, H7.6, H13, H14, H15 en H19 

90 S SE2 2 

2 SE week 3 Chemie Overal 
H10, H12, H13, H18 en H20  

90 S SE3 2 

Vetgedrukte hoofdstukken zijn nieuwe hoofdstukken. Niet vetgedrukt hoofdstukken zijn eerder behandeld en zijn als 
voorkennis noodzakelijk 

Praktische opdrachten (PO)  

Trimester SE week/ 
inleverdatum 

Stof Duur M/S Cijfer Weeg 
factor 

1 SE1      

2 SE2 Chemie Overal H1-H20; afhankelijk van de opdracht    1 

2 SE3      

 

Berekening eindcijfer schoolexamen (SE-eind) 

SE-eind = (1x SE0 + 2x SE1 + 2x SE2 + 2x SE3 + PO1) / 8 
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Schooljaar: 2018-2019 

Afdeling: VWO 

Leerjaar: 6 

Vak:  Tekenen 

Het Schoolexamen TEHATEX duurt t/m december 2018. In januari 2019 wordt begonnen met het CPE. 

Toetsen met 
open/gesloten 
vragen (SE) 

Het thema van het centraal examen tehatex vwo 2019 is: Voorbeeldig... Een onderzoek naar 
het voorbeeld binnen de beeldende kunst, vormgeving en architectuur aan de hand van een 
drietal subthema’s: 'Imitatio', 'Variatio' en 'Aemulatio'. In het onderzoek ligt het accent op vier 
periodes, te weten: 1500-1750, 1750-1900, 1900-1945 en 1945- heden. 
Daarnaast kunnen relaties worden gelegd tussen de kunst uit deze vier periodes en de 
periodes die worden genoemd in de basisstofomschrijving.                                                                                                      
De uitwerking van kunsthistorische periodes in de Basisstofomschrijving tehatex vwo dient als 
algemene achtergrond bij de examenstof. De teksten en afbeeldingen worden slechts digitaal 
aangeleverd. 

Trimester In  
SE week 

Buiten  
SE 
week  

Stof Duur M/S Cijfer Weeg 
factor 

0 -  Gemiddelde SE cijfer uit 5VWO - - SE0 1 

1 SE week 
1 

      

2 SE week 
2 

 Kunstgeschiedenis                                   
examenstof.[zie hierboven] december 2018 

135 
 

 SE2   1  

2 SE week 
3 

      

Praktische opdrachten (PO) 

Trimester SE week/ 
inleverdatum 

Stof Cijfer Weeg 
factor 

1 SE1 1. Maak foto’s van 2 [dezelfde] personen.                                                        
Leg een portfolio aan waarin je onderzoek doet naar de verschillende 
compositaire mogelijkheden; de invloeden van achtergrond/ licht en 
schaduw/ standpunt en ooghoogte/ lichaamshouding en 
gezichtsuitdrukking . Werk twee foto’s uit in materiaal naar keuze. 
Beide werken moeten beeldend met elkaar verbonden zijn. 
2. Keuzeopdracht 

SE1 1 

2 SE2/3 In 31 lesuren van 45 minuten moet vanaf 1 januari 2019 voor het 
centraal praktisch examen [CPE] werk worden gemaakt dat is 
gebaseerd op een opgave uit het opgavenboekje dat wordt verstrekt 
door het ministerie en dat wordt uitgereikt in week 50. 

  

Berekening eindcijfer schoolexamen (SEeind) 

SEeind = (SE0 + SE1 + SE2 ) /3 
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Schooljaar: 2018-2019 

Afdeling: VWO 

Leerjaar: 6 

Vak: Wiskunde-A 

 

Toetsen met open/gesloten vragen (SE)  

Trimester SE 
week 

Stof Duur M/S Cijfer Weegfactor 

0 - Gemiddelde SE cijfer uit 5VWO - - SE0 3 

1 SE1 Hoofdstuk 12 90 S SE1 3 

2 SE2 Hoofdstuk 13 90 S SE2 3 

2 SE3 Hoofdstuk 14 90 S SE3 3 

 

Praktische opdrachten (PO)  

Trimester SE 
week 

Stof Duur M/S Cijfer Weegfactor 

1 SE1 
     

2 SE2 Wiskunde A-lympiade  S SE4 1 

2 SE3 
     

 

Berekening eindcijfer schoolexamen (SEeind) 

SEeind = SE = (3 * SE0 + 3 * SE1 + 3 * SE2 + 3 * SE3 + SE4)/13 
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Schooljaar: 2018-2019 

Afdeling: VWO 

Leerjaar: 6 

Vak: Wiskunde-B 

 

Toetsen met open/gesloten vragen (SE)  

Trimester SE 
week 

Stof Duur M/S Cijfer Weegfactor 

0 - Gemiddelde SE cijfer uit 5V - - SE0 3 

1 SE1 VWO B, DEEL 1, 2 & 3 
VWO B  DEEL 4: H13 
[N.B. niet Hfst K ] 

90 S SE1 3 

2 SE2 VWO B, DEEL 1, 2 & 3 
VWO B, DEEL 4: H13, H14  
[N.B. niet Hfst K ] 

90 S SE2 3 

2 SE3 VWO B, DEEL 1, 2 & 3 
VWO B, DEEL 4: H13, H14, H15 
[N.B. niet Hfst K ] 

90 S SE3 3 

 

Praktische opdrachten (PO)  

Trimester SE 
week 

Stof Duur M/S Cijfer Weegfactor 

1 SE1 
     

2 SE2 Wiskunde B dag  S SE4 1 

2 SE3 
     

 

Berekening eindcijfer schoolexamen (SEeind) 

SEeind = SE = (3 * SE0 + 3 * SE1 + 3 * SE2 + 3 * SE3 + SE4)/13 

 

 


