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1.

Inleiding

Aan alle examenkandidaten van havo en vwo en hun ouders/verzorgers
Dit examenboekje kondigt een belangrijke periode aan, waarin je een afdeling van onze
school gaat afronden.
Wij hopen van harte dat je er in slaagt het geheel met succes af te sluiten.
Je doet er goed aan je te realiseren dat er in dit schooljaar een groot beroep gedaan
wordt op je inzet, zelfstandigheid, studievaardigheid en concentratie.
Bereid je daarom op een verstandige wijze voor op je (school)examens. In de eerste plaats
blijft een goede planning van je werkzaamheden noodzakelijk, daarnaast moet je ook
zorg dragen voor een goede lichamelijke en geestelijke conditie.
Benut je tijd goed en deel je studietijd vooral verstandig in.
Tijdig afmelden
Met nadruk wijzen wij erop dat bij verhindering, bijvoorbeeld door ziekte, er tijdig
door een ouder/verzorger dient te worden afgemeld. Dit geldt voor elke leerling,
ook degenen die 18 jaar of ouder zijn.
De ziekmelding moet elke dag opnieuw op deze wijze worden gedaan, ook wanneer
de leerling de vorige dag is ziekgemeld.
Telefonisch afmelden bij de medewerkers van de leerlingenbalie:
Telefoonnummer leerlingenbalie: 0113-247924
Toetsrooster
Bestudeer het rooster aandachtig en stel ook je huisgenoten op de hoogte van de data en
tijdstippen waarop je (school)examens moet afleggen.
Dit examenboekje is digitaal te vinden op www.pontes.nl - locatie Oranjeweg – Ouders
– Documenten – Inloggen met Magister-inloggegevens.
Informatie over de centrale eindexamens kun je vinden in het Examenreglement Pontes,
hoofdstuk A en B)
https://inloggen.pontes.nl/DesktopModules/ICRArticleServices/API/ItemService/GetPicture?att
achmentid=32387
Maar ook op
www.mijneindexamen.nl
www.examenblad.nl
www.havovwo.nl
Je klikt dan havo of vwo aan voor de informatie over de examens.
Hier vind je onder meer:
•
het examenrooster;
3

•
•

de zak- slaagregeling;
allerlei andere zaken die betrekking hebben op het centraal examen.

Succes en sterkte toegewenst!
R.Florisse (afdelingsleider havo)
N. Rijvers (afdelingsleider vwo)
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2.

Belangrijke data voor ouders en examenleerlingen schooljaar 2021-2022

Week 43
ma 25 - vr 29 okt

-

Herfstvakantie

Week 44 ma 1 nov

-

Studieverlof

Week 44/45
vr - vr
5 - 12 nov

-

Schoolexamen periode 1 voor H5 en V6

Week 46 di 16 nov

-

controle SE resultaten tot nu toe. Rooster volgt

Week 47/48
vr 26 - ma 29 nov

-

Inschrijven herkansingen SE1 van H5 en V6
van vr 9.00 uur tot ma 9.00 uur

Week 48

-

Inhalen / herkanen SE1 voor H5 en V6. Rooster volgt.

Week 49 vr 10 dec

-

Uiterlijke datum inleveren PWS bij de begeleider en gemaild naar
pws.GLLO@pontes.nl

Week 52/1
ma - vr
27 dec - 7 jan

-

Kerstvakantie

Week 2 ma 10 jan

-

Studieverlof

Week 3/4
ma - vr
17 - 28 jan

-

Schoolexamenperiode 2 voor H5 en V6

Week 6/7
vr 11 - ma 14 feb

-

Inschrijven herkansingen SE2 van H5 en V6
van vr 9.00 uur tot maandag 9.00 uur

Week 7

-

Inhalen / herkansen SE2 voor H5 en V6. Rooster volgt

Week 9
ma – vr
28 feb - 4 mrt

-

Voorjaarsvakantie

Week 11/12
di - do
15 - 24 mrt

-

Schoolexamenperiode 3 voor H5 en V6

Week 14
5

di 5 - do 7 april

-

Inschrijven herkansingen SE 3 van H5 en V6
van vr 9.00 uur tot maandag 9.00 uur

Week 15

-

Inhalen / herkansen SE3 voor H5 en V6. Rooster volgt.

Week 15/16
vr 15 - ma 18 april

-

Paasweekend

Week 16 wo 20 april

-

Vaststellen cijfers examenleerlingen
Verplichte controle en akkoordverklaring SE-cijfers door leerlingen
H5 en V6 volgens nader te bepalen rooster. Zie bijlage 1 voor
aparte instructies.
Hierna zijn de cijfers definitief en kunnen niet meer gewijzigd
worden.

Week 16 wo 20 april

-

Examenklassenactiviteit: Barbecue

do 21 april

-

Examenklassenactiviteit: ‘Stuntdag’

-

Meivakantie

week 19
ma 9 - wo 11 mei

-

Invulling van de dagen tot aan het CE volgt

week 19

do 12 mei

-

Centraal eindexamen, eerste dag eerste tijdvak voor H5 en V6
Examenrooster: Zie bijlage 2.

Week 19 do 12 mei

-

IB-examen TTO6 10.30 – 12.10 uur
Quarantaine tot 13.30 uur, aansluitend CE Nederlands V6

Week 21 wo 25 mei

-

Centraal eindexamen, laatste dag eerste tijdvak voor H5 en V6

Week 21
do 26 en vr 27 mei

-

Hemelvaartsdag en extra vrije dag

Week 23 ma 6 juni

-

2e Pinksterdag

week 24

-

Uitslag centraal examen havo en vwo, eerste tijdvak. De
(voorlopig) gezakten worden tussen 13.00-14.30 uur gebeld.
Voorlopige cijferlijsten van de geslaagden worden om 17.30 uur

week 17/18
ma - vr
25 april - 6 mei

wo 15 juni
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-

vr 17 juni

persoonlijk uitgereikt in het atrium of in de aula.
De afgewezen kandidaten worden tussen 15.00-17.00 uur op
school verwacht om de voorlopige cijferlijst in ontvangst te nemen
en desgewenst overleg te plegen over de eventuele herkansing.
Leerlingen van H5 bij mw. Smallegange, leerlingen van V6 bij dhr.
Van de Goore.

-

Opgeven herkansing in tweede tijdvak voor 11.00 uur
Examenklassenactiviteit: Gala (datum onder voorbehoud)

-

Centraal eindexamen, tweede tijdvak (inhalen / herkansen)

-

Boeken inleveren door eindexamenleerlingen in het Atrium.
Zie bijlage 4 voor instructies

Week 26 vr 1 juli

-

Uitslag centraal examen, tweede tijdvak Alle herkansers of
eventuele inhalers worden vóór 12.00 uur gebeld door de
leerlingencoördinator

Week 27 6 juli 2022
7 juli 2022

-

19.00 – 21.45 uur: diploma-uitreiking VWO
17.00 tot ca. 21.00 uur: Diploma-uitreiking HAVO

week 25
ma 20 - vr 24 juni

do 23 juni

-
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3.

Regels Centraal Schriftelijk Examen (CE)

Bestudeer het rooster aandachtig en stel ook je huisgenoten op de hoogte van de data en
tijdstippen waarop je examen moet doen. Zij kunnen je helpen herinneren!
Regels voor de schriftelijke examens
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.

Alle ochtendzittingen beginnen om 9.00 uur, de middagzittingen om 13.30 uur.
Op de examendagen dien je uiterlijk 15 minuten vóór de aanvangstijd aanwezig te zijn in
de examenzaal.
Op de dag waarop je examen wiskunde doet, moet je 30 minuten van te voren in
de zaal zijn om de grafische rekenmachine in de examenstand te laten zetten.
Houd je aan de afspraak van punt 2; wij bellen namelijk direct op als wij kandidaten
missen. Op tijd zijn
voorkomt onrust, extra spanning en extra werk.
Je plaats in de examenzalen kun je vinden aan de hand van je examennummer dat op
tafel ligt. De blaadjes met het examennummer zijn voor iedere afdeling anders van
kleur. Je ziet zo snel in welk deel van de zaal je moet plaatsnemen.
Indien je te laat komt, word je tot uiterlijk een half uur na het begin van de zitting tot de
examenzaal
toegelaten. Wie te laat komt, levert het werk toch in op het tijdstip dat voor de andere
kandidaten geldt!
Wie later dan een half uur na het begin van het examen aankomt, mag niet meer
deelnemen aan deze zitting. Bij een geldige reden – ter beoordeling van de rector –
kun je voor dit vak deelnemen aan het tweede tijdvak: de herkansing.
Mobiele communicatiemiddelen, mediaspelers en geluidsdragers zijn in de
examenzalen en kleedruimtes niet toegestaan.
Horloges zijn in de examenzaal niet toegestaan. Er hangen klokken.
Er mogen geen jassen en tassen worden meegenomen in de examenzaal; ook geen
plastic draagtassen.
Het is voorts niet toegestaan boeken e.d. in de gang of kleedruimten bij de examenzalen
te laten liggen.
Je mag geen andere hulpmiddelen meenemen dan in het overzicht van hulpmiddelen
vermeld staan. Zie de link op pagina 7.
Voor alle examens krijg je schrijfmateriaal van school, je mag dus geen eigen etui
meebrengen. Wel mag je desgewenst eigen pennen en markeerstiften los meebrengen.
Het werk moet in principe met balpen worden gemaakt. Slechts voor tekeningen en
grafieken mag met potlood worden gewerkt.
Gebruik van correctievloeistof of correctieroller is verboden!
Het examenwerk moet je maken op examenpapier dat je van school krijgt, dat
geldt ook voor gewaarmerkt kladpapier. Je mag dus geen papier meebrengen
naar de examenzaal.
Je vermeldt je examennummer en je naam op élk papier, indien je meer papier nodig
hebt, steek je je vinger op. Je mag het niet zelf gaan halen.
Pas 60 minuten na aanvang van een examenzitting mag je de examenzaal verlaten.
Controleer na elke examenzitting of:
•
je alle opgaven gemaakt hebt;
•
je alles ingeleverd hebt wat ingeleverd moet worden (examenwerk + eventuele
bijlagen).
•
Bij het inleveren van de uitwerkingen van een toets, moet je op het eerste blad
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•
•
•

vermelden hoeveel blaadjes je inlevert (bij voorbeeld 1/3). Op ieder blad vermeld
je het nummer van het betreffende blad en nummer je door (1/3, 2/3, 3/3)
De surveillant die uitwerkingen van een examen inneemt, controleert of het
aantal ingeleverde blaadjes klopt met het aangegeven aantal.
Het laatste kwartier vóór afloop van de examenzitting mag niemand van de
kandidaten de zaal nog verlaten.
Kandidaten die vóór het einde van de zitting de examenzaal verlaten, kunnen de
opgaven en aantekeningen met hun naam in de plastic bakken deponeren en na
afloop van het examen in de gymzaal ophalen.

Examenopgaven + eventuele uitwerkingen op klad mogen pas worden meegenomen na de
eindtijd van de leerlingen met een tijdverlenging van 30 minuten.
Meerkeuzevragen
Je moet bij meerkeuzevragen een antwoordblad invullen, of op een apart blad de letter
opschrijven van het goede antwoord. Maak in het eerste geval nooit meer dan één hokje
zwart. In het laatste geval moet je uitsluitend het nummer van de vraag opschrijven en
daarachter één hoofdletter: die van het goede antwoord.
Toezicht
Na het openen van het pakket met opgaven mogen de toezichthouders geen enkele
inlichting over het werk meer verstrekken. Tijdens het uitdelen van de opgaven dient er
volkomen rust in de examenzaal te heersen. Zonder toestemming van een toezichthouder
mag je de examenzaal niet verlaten.
Bijzondere omstandigheden
Indien zich acuut zeer bijzondere omstandigheden voordoen (bijv. ernstige ziekte of
overlijden in de familie, eigen ziekteverschijnselen) moet je dit melden bij de aanwezige
afdelingsleider of surveillant vóór aanvang van een examenzitting. Er wordt dan een
besluit genomen of deelname al dan niet mogelijk is.
Onregelmatigheden tijdens/na het Centraal Examen (CE)
a.

b.

c.

Onregelmatigheden tijdens het CE kunnen leiden tot ontzegging van verdere
deelname aan het examen of een minder vergaande maatregel, e.e.a. in
overleg met de rector.
Bij ontdekte onregelmatigheden na afloop van het examen kunnen de rector en de
betrokken
examinatoren c.q. de examencommissie de kandidaat het diploma en de cijferlijst
onthouden of pas na hernieuwd examen (in het volgende tijdvak) uitreiken, één
en ander in overleg met de rector.
Te laat komen op de examenzitting.
Tot max. 30 minuten na aanvang ben je nog toelaatbaar in de examenzaal. De
verloren tijd mag niet d.m.v. langer doorwerken na sluiting van de examenzitting
worden goedgemaakt. Kom je meer dan 30 minuten te laat, dan mag je de zaal
niet meer in. Heb je geen geldige reden, ter beoordeling van de rector, dan volgt
ontzegging tot het examen. Bij een geldige reden, ter beoordeling van de rector,
volgt verwijzing naar het volgende tijdvak.
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d.

Ziek worden tijdens de examenzitting.
Een kandidaat die tijdens een zitting onwel wordt, kan onder begeleiding de
examenzaal
verlaten. In overleg met de kandidaat beoordeelt de rector of de kandidaat na
enige tijd het werk kan hervatten.
1. Indien de kandidaat het werk na enige tijd hervat, kan na overleg met de
inspecteur de gemiste tijd aan het einde van de zitting worden
ingehaald.
2. Indien de kandidaat het werk niet kan hervatten, verzoekt de rector, zo
mogelijk mede op grond van een medische verklaring, aan de inspecteur
te beslissen, of het voor een deel gemaakte werk ongeldig is. De kandidaat
mag, indien de inspecteur het werk ongeldig verklaart, in het tweede
tijdvak opnieuw aan de desbetreffende zitting deelnemen.

Verhindering
Kandidaten, die in het eerste tijdvak van het CE om een geldige reden verhinderd waren
deel te nemen aan een of meerdere zittingen, kunnen afhankelijk van de
roostermogelijkheden de gemiste CE’s tijdens het tweede tijdvak alsnog maken.
Hulpmiddelen havo en vwo in 2021-2022
Zie onderstaande link:
https://www.examenblad.nl/hulpmiddel/toegestane-hulpmiddelen-vwo-havo13/2022/f=/bijlage_1b_bij_cvte21.00581_wijzigingsregeling_hulpmiddelen_ce_vo_2022_vs_def.
pdf
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4.

Gedragsregels tijdens de examens

1. In de toetsruimte mag geen contact met het internet worden gemaakt. Om deze reden
mogen er geen
o mobiele telefoons
o koptelefoons met noise canceling
o Smartwatches
worden meegenomen naar de toetsruimte.
In navolging van de adviesregels bij het centraal schriftelijk examen, mogen ook tijdens de
schoolexamens helemaal geen horloges meer worden gedragen tijdens de examens. Om bij
aanvang van de toets geen tijd te verliezen voor een controle of discussie, zijn m.i.v. dit
schooljaar álle horloges verboden in de toetsruimte. Er is in elke toetsruimte een klok
aanwezig om de tijd te kunnen bijhouden.
2. Er mogen geen tassen worden meegenomen naar de toetsruimte. De telefoon moet
worden uitgeschakeld of op ‘mute’ worden gezet voordat je de telefoon in je tas doet.
Voor de smartwatch geldt dezelde regel. Elk horloge blijft tijdens een toets in je tas, kluis
of thuis en signaaltonen staan uit.
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5.

Uitslag eindexamen 1e tijdvak

Wat gebeurt er op de dag van de examenuitslag?
Hieronder kun je lezen wat er op woensdag 16 juni gaat gebeuren:
1. Om 08.00 uur komen de N-termen binnen bij de collega’s van de administratie. Daarmee
worden de behaalde scores omgerekend naar cijfers en wordt de uitslag berekend. Dat
proces duurt tot 09.00 uur.
2. Van 09.00 - 10.30 uur controleren de afdelingsleiders, leerlingencoördinatoren en
examensecretaris de totale cijferlijsten.
3. Tussen 10.30 en 11.30 uur vindt de adviesvergadering met de docenten plaats waarin
over herkansers van havo en vwo wordt gesproken. De docenten geven advies over welk
vak het beste herkanst kan worden.
4. Direct na alle vergaderingen, ongeveer tussen 13.00 en 14.30 uur, bellen de
leerlingencoördinatoren of afdelingsleiders leerlingen:
a. die gezakt zijn
b. die een herkansing krijgen
5. Wanneer ALLE gezakten en herkansers van alle afdelingen zijn gebeld, komt op de site te
staan dat alle (voorlopig) gezakte leerlingen gebeld zijn.
6. De gezakten en herkansers worden op school verwacht tussen 15.00 en 17.00 uur om
hun voorlopige cijferlijst in ontvangst te nemen in de kamer van de betreffende
afdelingsleider. Het precieze moment wordt tussen 13.00 en 14.30 uur telefonisch
doorgegeven. Wanneer er sprake is van een herkansing zullen de adviezen van de
adviesvergadering met je worden besproken. Je ouders kunnen meekomen om te
luisteren en het advies te noteren.
7. Je hebt tot vrijdag 11.00 uur bedenktijd voor het doorgeven van je uiteindelijke
beslissing. BELANGRIJK VOOR HERKANSERS én PROFIELVERBETERAARS: Je ontvangt een
voorlopige cijferlijst waarop je het te herkansen vak moet aanvinken. Vervolgens moet je
de ingevulde lijst vrijdagmorgen vóór 11.00 uur inleveren bij je leerlingencoördinator:
havo bij mw. Smallegange en vwo bij dhr. Van de Goore.
8. Om 17.30 uur worden de geslaagde leerlingen op school verwacht om in de aula hun
voorlopige cijferlijst uit de handen van hun mentor in ontvangst te nemen, elkaar te
feliciteren en onder het genot van een drankje over o.a. de spannende examentijd na te
praten.

Herkansing centraal examen havo of vwo
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Ook als je geslaagd bent mag je het CE van een vak opnieuw doen tijdens het 2e tijdvak
(profiel verbeteren). Je mag zelf kiezen in welk vak je wilt herkansen. Het maakt niet uit welk
cijfer je voor dat vak haalde in het 1e tijdvak. Het hoogste cijfer telt. Als je een lager cijfer
krijgt voor de herkansing dan voor het 1e examen, blijft het cijfer van het 1e examen staan.
Herkansen in het 3e tijdvak kan alleen onder voorwaarden: zie artikel 45 van het
Eindexamenbesluit.
Definitief gezakt voor het eindexamen havo of vwo
Als je bent gezakt, kun je het examenjaar overdoen en het jaar daarna opnieuw het
volledige centraal examen doen. Je kunt ook in het voortgezet algemeen
volwassenenonderwijs (vavo) examen doen voor de vakken die je nog niet hebt gehaald.
Onder welke voorwaarden je in dat geval kunt worden uitbesteed aan het vavo of niet,
kan de afdelingsleider of decaan je vertellen.
Tot slot kun je de ontbrekende vakken via het staatsexamen proberen te behalen; dan
hoef je alleen de vakken over te doen waarvoor je een onvoldoende hebt gehaald.
Houd hierbij rekening met de exameneis van ten minste een 5,5 voor het gemiddelde
centraal examencijfer.
Is het eindcijfer voor bepaalde vakken voldoende? Dan kan het toch raadzaam zijn
om deze vakken opnieuw te doen als het cijfer van het centraal examen
onvoldoende was.
Deelname aan tijdvak 3: het Staatsexamen (eind augustus)
•

•

•
•

Indien een kandidaat om een geldige reden, ter beoordeling van de rector, is
verhinderd bij één of meer toetsen in het eerste tijdvak, wordt hem in het tweede
tijdvak de gelegenheid gegeven het centraal examen voor maximaal twee toetsen
per dag alsnog te voltooien.
Indien een kandidaat in het tweede tijdvak ook verhinderd is, of wanneer hij het
centraal examen in het tweede tijdvak niet kan voltooien, wordt hij in de
gelegenheid gesteld in het derde tijdvak ten overstaan van het College voor
Examens zijn eindexamen te voltooien.
De kandidaat meldt zich zo spoedig mogelijk door tussenkomst van de
rector aan bij het College voor Examens.
Na afloop van het derde tijdvak deelt het College voor Examens het resultaat mede
aan de
rector.

Geen diploma voor lagere onderwijssoort
Als je gezakt bent voor het eindexamen, kun je niet alsnog een diploma voor een
lagere onderwijssoort krijgen. Je kunt bijvoorbeeld geen havodiploma krijgen als je
bent gezakt voor het atheneumexamen. Het is ook niet mogelijk om bij de
staatsexamencommissie een aanvraag in te dienen voor een staatsexamendiploma
voor een lagere onderwijssoort
Je kunt wel in het volgende schooljaar in aanmerking komen voor een
staatsexamendiploma voor een lagere onderwijssoort. Je moet dan wel minimaal 1 vak
afleggen op het niveau van de lagere onderwijssoort. Stel dat je gezakt bent voor je vwodiploma, dan kun je alleen een staatsexamendiploma havo krijgen als je in het volgende
13

schooljaar voor 1 of meer vakken slaagt voor het havo-examen. Dus, als je zakt voor je
VWO examen kun je pas een jaar later via staatsexamen, als je voor één vak slaagt, toch je
HAVO diploma halen.
Commissie van Beroep
Voor de procedure word je naar het Examenreglement verwezen.
Havo 5 of vwo 6 overdoen in het schooljaar 2022-2023
Datum beslissing wel/niet overdoen: uiterlijk maandag 4 juli 2022 tot 12.00 uur.
De kandidaten dienen dit te melden bij de leerlingencoördinator van hun eigen afdeling.
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Bijlage 1

Instructie controle-dag SE-cijfers / opgeven vervolgstudie

Wat te doen bij de verplichte controle SE-gegevens?

1.

Controleer je persoonlijke gegevens (namen, geboortedatum en –plaats).

2.

Controleer de status van je vakken (gemeenschappelijk, profiel, vrij).

3.

Controleer je uiteindelijke SE-cijfers.

4.

Controleer de titel en de beoordeling van je profiel- of sectorwerkstuk.

5.

Controleer je combinatiecijfer (alleen voor havo, vwo).

6.

Onderteken voor akkoord met je handtekening en je naam.
Lever de akkoordverklaring in.

7.

Om de controle van de SE-cijfers op dinsdag 20 april 2021 zonder problemen te laten verlopen,
verzoeken we je dringend van tevoren via Magister cijfers te controleren en onduidelijkheden
met je docent te bespreken!
Op vrijdag 22 april 2022 om 12.00 uur worden de SE-gegevens naar DUO en
Onderwijsinspectie verzonden.
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Bijlage 2:

Week 20
do 12 mei

Rooster centrale examens 1e tijdvak 2022 voor havo en vwo
havo

vwo

9.00 - 11.30 uur
Duits
13.30 - 16.30 uur
aardrijkskunde

13.30 - 16.30 uur
Nederlands

13.30 - 16.30 uur
wiskunde A, B

13.30 - 16.00 uur
biologie

9.00 - 12.00 uur
geschiedenis
13.30 - 16.30 uur
natuurkunde

9.00 - 12.00 uur
geschiedenis
13.30 - 16.30 uur
scheikunde

9.00 - 12.00 uur
kunst algemeen
13.30 - 16.30 uur
Nederlands

9.00 - 12.00 uur
Latijnse taal en cultuur
13.30 - 16.30 uur
bedrijfseconomie

13.30 - 16.30 uur
biologie

9.00 - 12.00 uur
kunst algemeen
13.30 - 16.00 uur
Engels

13.30 - 16.00 uur
Frans

13.30 - 16.30 uur
natuurkunde

vr 13 mei

Week 21
ma 16 mei

di 17 mei

wo 18 mei

do 19 mei

vr 20 mei

9.00 - 12.00 uur
13.30 - 16.30 uur
economie

Griekse taal en cultuur
13.30 - 16.30 uur
wiskunde A,B,C

13.30 - 16.30 uur
scheikunde

9.00 - 11.30 uur
Duits
13.30 - 16.30 uur
aardrijkskunde

13.30 - 16.00 uur

13.30 - 16.30 uur

Engels

economie

Week 22
ma 23 mei

di 24 mei

wo 25 mei
13.30 - 16.30 uur
bedrijfseconomie

13.30 - 16.00 uur
Frans

Het 2e tijdvak begint op maandag 20 juni 2021 en eindigt op donderdag 23 juni.
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Het rooster van het 2e tijdvak wordt in maart gepubliceerd en verstrekt aan de leerlingen.
Continuïteitsplan centrale examens
Voor eventualiteiten waarbij de geheimhouding van de examens geschonden is of
afname niet mogelijk is, treedt een Continuïteitsplan in werking. Dit betekent dat de
examens doorgang vinden, maar op een uitgesteld tijdstip.
In het meest ingrijpende noodscenario kunnen één of meer centrale examens worden
uitgesteld en kan het eerste en tweede tijdvak zich uitstrekken tot het moment van de
aanvang van de vroegste zomervakantie (aanvangsdatum 9 juli 2022, volgens het
overzicht schoolvakanties schooljaar 2021-2022 van het ministerie van OCW)
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Bijlage 3

Slaag-zakregeling en Cum Lauderegeling

De slaag- zakregeling havo en vwo vind je op pagina 12 van het Examenreglement Pontes (artikel
5.6.3).

De Cum Laude regeling vind je op pagina 14 van het Examenreglement Pontes (artikel 8).

Goes, oktober 2021
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