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Examentijd

➢ HAVO 5: examentijd gaat verder (vanaf h4)

➢ VWO 6: examentijd gaat verder (vanaf v4 en v5)

➢ Wat moet er dit jaar allemaal gebeuren voor school? Zie 
Pta = Programma van toetsing en afsluiting

➢ Alle regels zijn te vinden in het examenreglement

➢ Beide documenten zijn te vinden op: 
www.paxchristicollege.nl -> Pax havo|vwo -> Examen

http://www.paxchristicollege.nl/
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➢ Dit schooljaar alleen SchoolExamens (SE)

➢ Welke SchoolExamens (SE)?

➢ Staat in PTA (=programma van toetsing en afsluiting)
Zie itslearning en www.paxchristicollege.nl

➢ Gewichtsfactoren zijn te zien 

➢ Ook te zien welke SE’s herkansbaar zijn.

PTA
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Vakken HAVO examen

➢ met een letter (Voldoende of Goed), alleen SE
lo  

➢ met een cijfer, alleen SE
maat– pws – ckv – nlt – bsm

➢ met een cijfer SE en CE (=Centraal schriftelijk examen)
netl – entl – dutl – sptl – ges – ak - econ - beco – biol –
schk - nat – wisA - wisB – kubv

➢ met 1 cijfer; combinatiecijfer 
maat – ckv – pws

➢ Alleen voor leerlingen zonder wiskunde: 
rekenen
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Vakken VWO examen

➢ met een letter (Voldoende of Goed), alleen SE
lo

➢ met een cijfer, alleen SE
maat – pws – ckv – nlt 

➢ met een cijfer SE en CE
netl – entl – dutl – splt  – econ – beco – ges –
ak – biol – nat– schk – wisA – wisB – wisC – kubv –
kumu – lakc – grkc 

➢ Met 1 cijfer; combinatiecijfer
maat – ckv – pws
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➢De regels van de examenperiode. 

➢Neem deze door met uw zoon/dochter. (Juridische taal)

➢Alle onderdelen van het schoolexamen moet iedere 
examenkandidaat hebben afgesloten vóór de aanvang 
van het centraal examen. 

➢In de derde periode (medio maart ‘22) krijgen de 
examenkandidaten voorlichting over de centraal 
examentijd.

Examenreglement
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Uitgelicht uit examenreglement:

Herkansingen dit schooljaar (artikel 9, p.8-9):

• Twee herkansbare toetsen uit trimester 1 in trimester 2.  

• Twee herkansbare toetsen uit trimester 2 in trimester 3.  

• De toetsen uit trimester 3 kunnen niet herkanst worden. 

Examenreglement
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Herexamen van het schoolexamen (artikel 10, p.9)

➢ Een examenkandidaat mag voor één vak waarin alleen 
een schoolexamen in afgelegd wordt en geen centraal 
examen met uitzondering van het vak nlt opnieuw 
schoolexamen afleggen.

➢De betreffende vakken zijn:
maatschappijleer, ckv en het profielwerkstuk.

➢ Zie examenreglement voor de specifieke regels.

Examenreglement
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Examenreglement

•Artikel 7 Afwezigheid bij het (school)examen (p.6-8)

➢ Voor (school)examens gelden andere regels bij 
afwezigheid dan bij gewone toetsen. 

➢ Bij ziekte vooraf melden en in andere situaties altijd 
eerst toestemming vragen aan de schoolleiding. 

➢ SE gemist procedure; Kaart gemiste SE’s en 
inhaalformulier (leerlingcoördinator, afdelingsleider, 
ouders en vakdocent) 
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De kandidaat die eindexamen havo heeft afgelegd, is 
geslaagd:

➢ indien het rekenkundig gemiddelde van zijn bij het 
centraal examen behaalde cijfers tenminste 5,5 is,

➢ indien voor de kernvakken Nederlands, Engels en 
wiskunde A of B maximaal één 5 als eindcijfer is 
behaald en

➢Aanvullende specifieke regels p.14 examenreglement.

Centraal Examen
Uitslagregels HAVO
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De kandidaat die eindexamen vwo heeft afgelegd, is 
geslaagd:

➢ indien het rekenkundig gemiddelde van zijn bij het 
centraal examen behaalde cijfers tenminste 5,5 is,

➢ indien voor de kernvakken Nederlands, Engels en 
wiskunde A, B of C maximaal één 5 als eindcijfer is 
behaald en

➢Aanvullende specifieke regels p.14 examenreglement.

Centraal Examen
Uitslagregels VWO
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Er zijn 3 toetsweken in havo 5 en vwo 6. 

➢ 8 t/m 16 november 2021 (week 45-46)

➢ 20 t/m 28 januari 2022 (week 3-4)

➢ 28 maart t/m 5 april 2022 (week 13-14)

➢ Vanaf 13 april examentrainingen

Toetsweken
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1e tijdvak (CE I)

regulier: 12 t/m 30 mei 2022

2e tijdvak (CE II)

herexamen: ma 20 t/m 23 juni 2022

3e tijdvak: augustus 2022

Centraal Examen
Moment en tijdsduur
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➢Uitslag 1e tijdvak: woensdag 16 juni 2021

➢Uitslag 2e tijdvak:  vrijdag 2 juli 2021

Centraal Examen
Uitslagdag
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Met een verklaring van een deskundige:

➢ verlenging van toetstijd met 10 minuten per 
lesuur (tot een maximum van 30 minuten bij de 
centraal examens)

➢Met aanbevelingen uit het rapport van de

deskundige:  > laptop

> verklanking

Zorg dat dit op tijd geregeld is!

Faciliteiten
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www.examenblad.nl CvTE, MinOC&W, DUO

www.paxchristicollege.nl examenreglement PCC en 
PTA

Itslearning                              PTA 

informatie

http://www.examenblad.nl/
http://www.paxchristicollege.nl/
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➢Diploma-uitreiking HAVO:

Maandag 11 juli 2022 

➢Diploma-uitreiking VWO:

Dinsdag 12 juli 2022
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Succes met de examenperiode!

Vragen?

Examensecretaris Pax havo|vwo 

Froukje Domensino

f.domensino@paxchristicollege.nl


