Slaag-/zakregeling
HAVO 5

schooljaar 21-22

Welkom!
• Mw. Van der Walle

decaan havo/vwo

• Mw. Smallegange

leerlingencoördinator havo 5

• Dhr. Florisse

afdelingsleider havo

Microfoon s.v.p. uitzetten.

Slaag-zakregeling 2021-2022 (1)
Welke vakken tellen mee?
1.
•
•
2.

De twee vakken uit het gemeenschappelijk deel:
Nederlands
Engels
De vier vakken uit het profieldeel

3. Eén examenvak uit het vrije deel
4. Het combinatiecijfer, dat is het gemiddelde van ckv, maatschappijleer en het
profielwerkstuk

Slaag-zakregeling 2021-2022 (2)
Hoe wordt het eindcijfer berekend?
•

Schoolexamencijfer (SE) : gemiddelde van je SE’s, op 1 decimaal afgerond

•

Cijfer Centraal Examen (CE): op 1 decimaal afgerond

•

Let op, er is geen CE voor Informatica, Wiskunde D, en O&O.
Dat betekent dat het eindcijfer van de SE’s, op 1 decimaal afgerond en
daarna afgerond op een heel getal als eindcijfer op de cijferlijst komt.

•

Overige eindcijfers: (SE + CE) : 2 = eindcijfer, afgerond op een heel getal

Geslaagd als je aan de volgende 4 punten
hebt voldaan:
1. Het gemiddelde van al je centraal examencijfers is 5,5 of hoger
2. Je voldoet aan de kernvakkenregel: bij je eindcijfers in het rijtje Nederlands, Engels
en wiskunde komt ten hoogste één 5 voor (dus een 5 en verder 6 of hoger of alle
drie 6 of hoger)

Geslaagd als je aan de volgende 4 punten
hebt voldaan:
3. Je eindcijfers (incl. je combinatiecijfer) voldoen aan de volgende eisen: al je
eindcijfers zijn 6 of hoger, of
o je hebt een 5 en al je andere eindcijfers zijn 6 of hoger, of
o je hebt een 4 en al je andere eindcijfers zijn 6 of hoger én het gemiddelde van al je cijfers is ten
minste 6,0, of
o je hebt twee 5-en of een 5 en een 4 en al je andere eindcijfers zijn 6 of hoger én het gemiddelde
van al je cijfers is ten minste 6,0

4. Lichamelijke opvoeding is beoordeeld met 'voldoende' of 'goed’

Aanvullingen vanwege Corona
Extra herkansing

Er kan 2x een herkansing aangevraagd worden (maar niet 2x voor hetzelfde vak)
Extra tijdvak 3 (5 t/m 8 juli) voor herkansing(en) op school,
uitslag op 14 juli
Niet betrekken van het eindcijfer van één vak bij de uitslagbepaling

• Geldt niet voor de kernvakken
• Met 1 vak minder slaag je alsnog
• Resultaat wel op je cijferlijst, niet op je diploma

Spreiding over TV1 en TV 2
• Tijdvak 1 is van 12 t/m 30 mei (Het Goese Lyceum t/m 25 mei); bekendmaking 9 juni
• Tijdvak 2 is uitgebreid, van 13 t/m 24 juni; bekendmaking 1 juli
• Spreiding mogelijk; dit bepaal je zelf, i.o.m. je mentor en vakdocent(en) d.m.v. een
‘checkgesprek’
• Spreiding heeft voor- en nadelen:
Benut TV 1!
• Uiterlijk vrijdag 8 april opgave tijdvakken CE via Magister. Tijdig checkgesprek plannen!

• 22 april aanleveren SE eindcijfers bij DUO

Voorbereiding op CE
Proefexamens maken: (informatie volgt later dit jaar):
• Maken proefexamens in meigroene week en nabespreken proefexamens na
meivakantie (tussen 9-11 mei)
Maak je eigen rooster:
https://www.mijneindexamen.nl/havo/select/volledig-rooster/
Oefenen en extra uitleg voor alle vakken:
https://www.lerenvoorhetexamen.nl/havo/ (geen kosten aan verbonden)
Via account:
www.onlineslagen.nl (mail medio september m.b.t. gratis deelname)

Inhalen en herkansen SE 2 en SE 3 havo
Nieuwe planning volgt! Het inhalen en herkansen wordt uit elkaar gehaald:
- Inhalen SE 2 op donderdag 17 februari (lessen vervallen deze dag)
- Plus vervolgens spreiding (gezien aantallen) via rooster van 18 februari
t/m 25 februari; geen inschrijving nodig, uitnodiging volgt.
- SE 3 staat gepland van 15 t/m 24 maart (definitieve data volgen)
- Het evt. inhalen van SE 3 is van 28 mrt t/m 1 april
- Herkansing SE 2 + SE3 (combi door aantal inhalers): woe 13 april +
dond 14 april
- Max 1 herkansing SE2 en max 1 herkansing SE3
Voor een evt. herkansing dient de lln zich t.z.t. zelf in te schrijven (info volgt)

Tot slot
• Decaan is beschikbaar voor gesprekken (vervolgstudie)
• LOB-dossier voor 1 april a.s. op orde hebben! Upload je verslagen van open dagen en
meeloopdagen
• Plusdocument compleet maken: na de voorjaarsvakantie krijg je de lijst met
plusactiviteiten en de vraag aan de decaan door te geven wat van toepassing is
• Datum diploma-uitreiking havo: donderdag 7 juli (voor leerlingen die na tijdvak 1
en/of 2 geslaagd)
vanaf: 17.30 uur

• Diplomauitreiking na tijdvak 3: vrijdag 15 juli (aanvang: 16.30 uur)
• Brief met info over vanavond genoemde data volgt.

Veel succes!

