Aanvullend reglement van de vestiging CSG Wessel Gansfort
voor de klassen: H4, H5, A4, A5 en A6 vanaf 2018-2019 en rekentoets
Iedere deelnemer aan het schoolexamen wordt geacht kennis te nemen van het programma van
toetsing en afsluiting.
1.

Algemeen
Dit programma van toetsing en afsluiting (PTA) kan jaarlijks worden aangepast.

2.

Eindexamen
Het eindexamen bestaat voor een vak uit een schoolexamen òf uit een schoolexamen èn
een centraal examen. Het schoolexamen omvat mede een profielwerkstuk. Het centraal
examen wordt afgenomen in Havo 5 en Atheneum 6. Het schoolexamen wordt afgenomen
in Havo 4,5 en Atheneum 4,5,6. Ook de rekentoets maakt deel uit van het eindexamen.

3.

Toetsen
Alle beoordelingen in Havo 4 en 5 en VWO 4, 5 en 6 die opgenomen zijn in het PTA maken
deel uit van het schoolexamen. Alle toetsen per vak zijn (in chronologische volgorde)
genummerd en voorzien van een wegingsfactor.

4.

Schoolexamen
4.1
Examendossier
Het examendossier omvat alle onderdelen van het schoolexamen die bij de diverse
vakken in het vakinhoudelijke gedeelte van het PTA zijn vermeld. Een overzicht van
alle onderdelen en de wijze van beoordeling staat hierin vermeld. Het
examendossier bestaat uit een overzicht van de beoordelingen (cijfers en
“kwalificaties”) van de leerling op de af te sluiten onderdelen. Er worden in het
examendossier twee afsluitingsvormen onderscheiden:
1.
mondelinge of schriftelijke toetsen en praktische opdrachten. Hiervoor wordt
een cijfer gegeven.
2.
LOB en LO worden kwalificaties gegeven. Deze laatste onderdelen worden
dus niet beoordeeld met een cijfer. Ze moeten in alle gevallen met de
kwalificatie 'voldoende' of 'goed' worden afgerond.
4.2
Cijfers schoolexamen
1.
Een cijfer van het schoolexamen wordt uitgedrukt in een getal uit een schaal
van cijfers lopende van 1 t/m 10, met de daar tussenliggende cijfers met één
decimaal.
De cijfers 1 t/m 10 betekenen:
1 zeer slecht
6 voldoende
2 slecht
7 ruim voldoende
3 zeer onvoldoende
8 goed
4 onvoldoende
9 zeer goed
5 bijna voldoende
10 uitmuntend
2.
De beoordeling van de toetsen resulteert in een cijfer met één decimaal.
3.
Het eindcijfer schoolexamen in de vakken zonder centraal examen is een
cijfer zonder decimaal.
4.
LOB en het vak LO uit het gemeenschappelijk deel worden beoordeeld met
“voldoende” of “goed”. Deze beoordeling gaat uit van de mogelijkheden van
de kandidaat en geschiedt op de grondslag van het genoegzaam afsluiten
van de desbetreffende vakken.

5.

Voor het profielwerkstuk wordt een cijfer gegeven. Dit cijfer is onderdeel van
het combinatiecijfer met maatschappijleer en CKV (en eventueel anw).

4.3

Bekendmaking cijfers en bezwaar tegen beoordeling en/of verloop van het
onderdeel van het schoolexamen
Het cijfer of de beoordeling wordt binnen twee weken (behoudens bijzondere
omstandigheden) na het afleggen van een onderdeel van het schoolexamen
meegedeeld aan de kandidaat. Een schriftelijke toets wordt z.s.m. besproken.
Bij andere onderdelen van het schoolexamen wordt op verzoek van de kandidaat
door de examinator aangegeven hoe de beoordeling tot stand is gekomen en/of hoe
het onderdeel beter had kunnen worden gemaakt of gedaan. Voor het aantekenen
van bezwaar, zie artikel 9a van het algemeen reglement CSG.
Bij een klacht t.a.v. de omstandigheden waaronder een SE gemaakt is (lawaai,
vertraging e.d.) geldt dat deze binnen 3 dagen na het gemaakte SE per mail
ingediend moet worden bij de teamleider van de afdeling.

4.4

Mededeling en controlecijfers
Op de exameninstructie dag voor het begin van het centraal examen wordt de
kandidaat schriftelijk in kennis gesteld van alle tot dan behaalde cijfers en
beoordelingen die meetellen voor het eindexamen. De kandidaat krijgt gelegenheid
te reageren op de bekendgemaakte cijfers en beoordelingen.
Indien hij hiervan geen gebruik maakt, zijn de cijfers en beoordelingen definitief
vastgesteld en wordt de kandidaat geacht daarmee akkoord te zijn gegaan en
ingeval van minderjarigheid ook zijn ouders/verzorgers. De cijfers en beoordelingen
zijn daarmee onherroepelijk.

4.5

Afwezigheid bij het schoolexamen
Behoudens het bepaalde in artikel 4b van het algemeen examenreglement van de
CSG geldt tevens dat een leerling bij afwezigheid (o.a. ziekte) voor de aanvang van
de desbetreffende toets telefonisch met de teamleider van de betreffende afdeling
contact opneemt.

4.6

Herkansingen schoolexamen
Per SE-periode krijgt de leerling 1 herkansing in een zelf te kiezen vak (niet alle
SE's zijn herkansbaar). De herkansing vindt steeds enkele weken na de SE-periode
plaats op een donderdagmiddag vanaf 14.30 uur. Op de maandag daaraan
voorafgaand dient de leerling zich middels een formulier aan te melden voor deze
herkansing.
Bij de herkansingen is een aantal voorwaarden van kracht:
• in de PTA’s is per leerjaar en per vak aangegeven welke toetsen herkansbaar
(H) zijn en welke niet (NH). In principe zijn mondelingen, luistertoetsen en
praktische opdrachten niet herkansbaar.
• zowel voldoende als onvoldoende SE’s mogen worden herkanst.
• bij een herkansing telt het hoogste cijfer.
• wanneer een leerling door ziekte een schoolexamen mist, moet de leerling het
SE inhalen op het eerstvolgende herkansingsmoment. Dit betekent dat in die
periode geen andere toets kan worden herkanst.
• een door ziekte gemiste toets bij de herkansing kan niet (nogmaals) worden
herkanst.
• In geval van langdurige ziekte beslist de schoolleiding

•

Indien een leerling afwezig is bij een onderdeel van het PTA dat tijdens de les
wordt afgenomen ( bijvoorbeeld mondelingen, presentaties, etc.) dan vervalt het
recht op een herkansing en dient dit gemiste onderdeel als herkansing gedaan
te worden.

4.7

Herexamen maatschappijleer A6 en H5
In A6 en H5 is er voor maatschappijleer de mogelijkheid tot het afleggen van een
herexamen. Dit herexamen beslaat de gehele stof van het vak. Het cijfer van het
herexamen vervangt (bij een hoger cijfer) het eindcijfer voor het vak. Leerlingen
moeten zich voor het herexamen zelf aanmelden bij hun docent en de teamleider.

4.8

Als het gebruik van rekenmachines / woordenboeken bij een vak is toegestaan, is
de leerling zelf verantwoordelijk voor het meebrengen ervan. Is de leerling
woordenboek of rekenmachine vergeten, dan wordt het SE zonder dit hulpmiddel
gemaakt. Lenen van een andere leerling tijdens het SE of het aan school vragen is
niet mogelijk

4.9

Aanwezigheid van mobiele telefoons tijdens het SE is verboden evenals het via diverse
media toegang hebben tot internet of contact te hebben met derden. Het maken van foto’s
is niet toegestaan.
Ook als de leerling het mobieltje uit heeft en in de zak heeft gestopt, is er sprake
van een overtreding. De aanwezigheid van een mobieltje wordt bestraft als
spieken.

4.10

Er wordt naar gestreefd dat alle SE’s op tijd beginnen. De docenten wordt gevraagd
10 minuten voor aanvang aanwezig te zijn. Ook de leerlingen dienen 10 minuten
voor aanvangstijd bij het lokaal te zijn. Mocht het SE wegens calamiteiten te laat
beginnen, dan wordt de gemiste tijd direct ingehaald.

5.

Bevorderingstoetsen H4, A4 en A5
1. Bevorderingstoetsen maken geen deel uit van het schoolexamen,
maar tellen wel mee voor de bevordering (het rapport).
2. Bevorderingstoetsen zijn niet herkansbaar.

6A.

De zak/slaag regeling voor H5 in 2018 -2019:
1. de rekentoets moet gemaakt zijn. Het cijfer wordt vermeld op de cijferlijst.
2. op het Centraal Schriftelijk Examen (CSE) dient gemiddeld minimaal een 5.5
gescoord te worden om te kunnen slagen
3. maximaal 1x5 in de vakken Nederlands, Engels, wiskunde, rekentoets
4. geslaagd bij allemaal voldoendes of 1x5
5. bij 1x4 of 2x5, of 1x5 én 1x4 moet als compensatie het gemiddelde van de
afgeronde cijfers minimaal 6.0 zijn
6. alle cijfers, incl. het combinatiecijfer, tellen even zwaar. Het combinatiecijfer is
het gemiddelde van de afgeronde cijfers van maatschappijleer, het
profielwerkstuk, CKV en (eventueel) ANW
7. indien een leerling een eindcijfer 3 of lager heeft voor een vak, is de leerling
gezakt.
Dit geldt ook voor de afzonderlijke cijfers die samen het combinatiecijfer
vormen. Met bijv. een 3 voor MA is de leerling (automatisch) gezakt.

6B.

De zak/slaag regeling voor A6 in 2018 -2019:
1. de rekentoets moet gemaakt zijn. Het cijfer wordt vermeld op de cijferlijst.
2. op het Centraal Schriftelijk Examen (CSE) dient gemiddeld minimaal een 5.5
gescoord te worden om te kunnen slagen
3. maximaal 1x5 in de vakken Nederlands, Engels, wiskunde, rekentoets
4. geslaagd bij allemaal voldoendes of 1x5
5. bij 1x4 of 2x5, of 1x5 én 1x4 moet als compensatie het gemiddelde van de
afgeronde cijfers minimaal 6.0 zijn
6. alle cijfers, incl. het combinatiecijfer, tellen even zwaar. Het combinatiecijfer is
het gemiddelde van de afgeronde cijfers van maatschappijleer, het
profielwerkstuk en (eventueel) ANW
7. indien een leerling een eindcijfer 3 of lager heeft voor een vak, is de leerling
gezakt.
Dit geldt ook voor de afzonderlijke cijfers die samen het combinatiecijfer
vormen. Met bijv. een 3 voor MA is de leerling (automatisch) gezakt.

In gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist de vestigingsleider.
Groningen, september 2018

