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Klas 7
In klas 7 zijn de leerlingen ingedeeld in de leerweg vmbo-tl/havo, dan wel havo/vwo. In
principe blijft deze indeling in leerwegen gedurende twee jaar intact.
Aan het einde van klas 7 is er een beperkte mogelijkheid om van leerweg te veranderen:

De overgang naar klas 8
Een overgang van de leerweg vmbo-tl/havo naar havo/vwo is aan de orde als:
• Het criterium ‘Resultaat’ minimaal een 8,0 is, voor zowel het gemiddelde van de
periodelessen als het gemiddelde van de vaklessen (alle talen plus wiskunde).
• Het vak rekenen moet een 6,5 of hoger zijn.
• De meerderheid van de adviezen van de leraren havo/vwo is.
Een overgang van de leerweg havo/vwo naar vmbo/havo is aan de orde als:
• Het criterium ‘Resultaat’ lager is dan een 5,5 voor zowel het gemiddelde van de
periodelessen als het gemiddelde van de vaklessen (alle talen plus wiskunde).
• De meerderheid van de adviezen van de leraren vmbo-tl/havo is.
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Klas 8
In klas 9 worden de leerlingen ingedeeld in drie leerwegen:
• vmbo-tl
• havo
• vwo
In klas 8 wordt toegewerkt naar de definitieve indeling voor klas 9, waarbij de volgende
stappen worden ondernomen:
• Na het rapport van het eerste trimester krijgen de leerlingen een voorlopig
leerwegadvies.
• Na het rapport van het tweede trimester, voor de meivakantie, ontvangen alle
leerlingen een voortgangsadvies.
• Na het rapport van het derde trimester worden de leerlingen definitief ingedeeld in de
leerwegen vmbo-tl, havo of vwo.
NB. De 8e klas kent geen herkansingsregeling.

Overgangscriteria klas 8 vmbo-tl/havo
Indeling in klas 9 in de leerweg vmbo-tl
• Voor de vaklessen van alle talen (Nederlands, Engels, Frans en Duits), wiskunde en
science moet gemiddeld minimaal een cijfer 5,5 worden behaald. Voor de
gemiddelde berekening telt ieder genoemd vak even zwaar.
• Voor de periodes gemiddeld minimaal een cijfer 5,5 als eindresultaat. Hierbij gaan wij
uit van alle perioden, met uitzondering van de periodes muziekleer en Rotterdam. Het
gemiddelde wordt dus bepaald over de 10 overige periodes die in het jaar gegeven
zijn.
• De meerderheid van de adviezen van de leraren is vmbo-tl.
Indeling in klas 9 in de leerweg havo
• Voor de vaklessen van alle talen (Nederlands, Engels, Frans en Duits), wiskunde en
science moet gemiddeld minimaal een 7,5 worden behaald. Voor de gemiddelde
berekening telt ieder genoemd vak even zwaar.
• Voor de periodes gemiddeld minimaal een cijfer 7,5 als eindresultaat. Hierbij gaan wij
uit van alle perioden, met uitzondering van de periodes muziekleer en Rotterdam. Het
gemiddelde wordt dus bepaald over de 10 overige periodes die in het jaar gegeven
zijn.
• De meerderheid van de adviezen van de leraren is havo.
Wat als een leerling in de leerweg vmbo-tl/havo niet voldoet aan de minimale criteria
Voldoet een leerling in de leerweg vmbo-tl/havo bij het eindrapport van klas 8 niet aan de
criteria voor de leerweg vmbo-tl, dan zijn er twee mogelijkheden:
• De leerling doubleert
• De leerling stroomt uit naar een meer passende vorm van onderwijs.
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Overgangscriteria klas 8 havo/vwo
Indeling in klas 9 in de leerweg havo
• Voor de vaklessen van alle talen (Nederlands, Engels, Frans en Duits), wiskunde en
science moet gemiddeld minimaal een cijfer 5,5 worden behaald. Voor de
gemiddelde berekening telt ieder genoemd vak even zwaar.
• Van de drie kernvakken (Nederlands, Engels en wiskunde) mag één vak
onvoldoende zijn, maar niet lager dan 5,0 zijn.
• Voor de periodes gemiddeld minimaal een cijfer 5,5 als eindresultaat. Hierbij gaan wij
uit van alle perioden, met uitzondering van de periodes muziekleer en Rotterdam. Het
gemiddelde wordt dus bepaald over de 10 overige periodes die in het jaar gegeven
zijn.
• De meerderheid van de adviezen van de leraren is havo.
Indeling in klas 9 in de leerweg vwo
• Voor de vaklessen van alle talen (Nederlands, Engels, Frans en Duits), wiskunde en
science moet gemiddeld minimaal een cijfer 7,5 worden behaald. Voor de
gemiddelde berekening telt ieder genoemd vak even zwaar.
• Voor de periodes gemiddeld minimaal een cijfer 7,5 als eindresultaat. Hierbij gaan wij
uit van alle perioden, met uitzondering van de periodes muziekleer en Rotterdam. Het
gemiddelde wordt dus bepaald over de 10 overige periodes die in het jaar gegeven
zijn.
• De meerderheid van de adviezen van de leraren is vwo.
Wat als een leerling in de leerweg havo/vwo niet voldoet aan de minimale criteria
Voldoet een leerling in de leerweg havo/vwo bij het eindrapport van klas 8 niet aan de
minimale criteria voor de leerweg havo, dan wordt de leerling ingedeeld in klas 9 vmbo-tl.
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Overgang van klas 9 vmbo-tl naar klas 10 vmbo-tl
Het rapport van het tweede trimester is een duidelijke indicatie of bevordering tot de
mogelijkheden behoort. Bij twijfel over bevordering zullen er al gesprekken plaats vinden en
opties voor de toekomst besproken worden.
Het eindrapport vormt de grondslag voor de voortgang.
Overgangscriteria
• Voor de vakken van het vakkenpakket in klas 10 gemiddeld minimaal een 5,5 als
resultaat. Kunst wordt hierbij niet meegerekend. Daarbij mogen maximaal twee
resultaten afgerond niet voldoende zijn en is een resultaat onder de 4,0 niet
toegestaan. Hierbij worden de resultaten van de periodelessen en de vaklessen
gemiddeld.
• Voor de vakken van het vakkenpakket in klas 10 zijn de SE eindcijfers gemiddeld
minimaal een 5,5 als resultaat. Daarbij mogen maximaal twee resultaten afgerond
niet voldoende zijn en is een resultaat onder de 4,0 niet toegestaan.
• Er mag maximaal slechts één vak van alle vaklessen en pakketvakken met een
afgeronde 4 worden afgesloten.
• Voor het vak kunst minimaal een 5,5 gemiddeld voor de PTA toetsen.
• Voor de periodes gemiddeld minimaal een cijfer 5,5 als eindresultaat.
• Het volledig zijn van het kunstdossier is voorwaarde tot overgang naar de
examenklas.
• Het is niet toegestaan in dezelfde leerweg twee keer te doubleren.
De beoordeling over de toelating tot klas 10 vindt plaats in de docentenvergadering.
Het besluit wordt genomen door de teamleiders.

Overgang van klas 9 havo naar klas 10 havo
•

•

•

•
•

Voor de vaklessen ne/en/wi mag één vak onvoldoende zijn, maar niet lager dan 5,0.
Twee van deze drie vakken moeten voldoende zijn, minimaal een 5.5. Voor de
leerlingen die het vak wiskunde niet kiezen in het pakket van klas 10 moet
Nederlands of Engels minimaal een 5,5 als resultaat hebben. Een cijfer lager dan
afgerond een 4,0 is voor deze vakken niet toegestaan.
Voor de vakken van het vakkenpakket in klas 10, gemiddeld minimaal een 5,5 als
resultaat. Kunst wordt hierbij niet meegerekend. Daarbij mogen maximaal twee
resultaten afgerond niet voldoende zijn en is een resultaat onder de 4,0 niet
toegestaan.
De cijfers voor de trimesterband `exact’ (natuurkunde, scheikunde, biologie) worden
gemiddeld. Het gemiddelde telt samen met de andere vakken, mee voor de
overgang.
Bij vakken die zowel perioderesultaten hebben alsook vaklesresultaten worden de
cijfers gemiddeld voor de overgang.
Voor de periodes gemiddeld minimaal een cijfer 5,5 als eindresultaat.
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•
•
•

Er mag maximaal slechts één vak van alle vaklessen en pakketvakken met een
afgeronde 4 worden afgesloten.
Voor de keuze van wiskunde B in klas 10, moet minimaal een 7,0 gehaald zijn voor
de vakles Wiskunde.
Het is niet toegestaan in dezelfde leerweg twee keer te doubleren.

De beoordeling over de toelating tot klas 10 vindt plaats in de docentenvergadering.
Het besluit wordt genomen door de teamleiders.

Overgang van klas 9 vwo naar klas 10 vwo
•
•

•

•
•
•
•
•

Voor de vaklessen ne/en/wi mag één vak onvoldoende zijn, maar niet lager dan 5,0.
Twee van deze drie vakken moeten voldoende zijn, minimaal een 5.5.
Voor de vakken van het vakkenpakket in klas 10 gemiddeld minimaal een 5,5 als
resultaat. Kunst wordt hierbij niet meegerekend. Daarbij mogen maximaal twee
resultaten afgerond niet voldoende zijn en is een resultaat onder de 4,0 is niet
toegestaan. Hierbij worden voor Nederlands en de exacte vakken de resultaten van
de periodes en de vaklessen gemiddeld.
De cijfers voor de trimesterband `exact’ (natuurkunde, scheikunde, biologie) en de
trimesterband `gamma’ (economie, geschiedenis, aardrijkskunde) worden gemiddeld.
Het gemiddelde telt samen met de andere vakken mee voor de overgang.
Bij vakken die zowel perioderesultaten hebben alsook vaklesresultaten worden de
cijfers gemiddeld.
Er mag maximaal slechts één vak van alle vaklessen en pakketvakken met een
afgeronde 4 worden afgesloten.
Voor de periodes gemiddeld minimaal een cijfer 5,5 als eindresultaat.
Voor de keuze van wiskunde B moet minimaal een 7,0 gehaald zijn voor de vakles
Wiskunde.
Het is niet toegestaan in dezelfde leerweg twee keer te doubleren.

De beoordeling over de toelating tot klas 10 vindt plaats in de docentenvergadering.
Het besluit wordt genomen door de teamleiders.

Overgang van klas 10havo en 10vwo naar klas 11havo5 of
11vwo5
Basis voor de overgang vormen de schoolexamencijfers én de cijfers van de
voortgangstoetsen op het laatste rapport van de examenvakken. De overgangsbeoordeling
wordt gebaseerd op het gemiddelde van alle toetsen, per examenvak, waarbij elk toets
(voortgangstoetsen en schoolexamen toetsen) even zwaar meetelt.
Een leerling is bevorderd in zijn leerweg in de volgende gevallen:
• Bij de vakken Nederlands, Engels en Wiskunde is er sprake van maximaal één 5: en
• Alle resultaten (per examenvak) zijn gemiddeld minimaal een 5,5 of hoger; of
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•

•

•

Er is één afgeronde 5 en alle overige resultaten zijn afgerond 6 of hoger zo dat
gemiddeld over alle afgeronde resultaten, inclusief de onvoldoendes, er een
afgeronde 6 staat: of
Er is sprake van twee maal een afgeronde 5 of een maal een afgeronde 4 en alle
overige resultaten zijn afgerond 6 of hoger zo dat gemiddeld over alle afgeronde
resultaten, inclusief de onvoldoendes, er een afgeronde 6 staat: of
Er is sprake van een maal een afgeronde 4 en een maal een afgeronde 5 en alle
overige resultaten zijn afgerond 6 of hoger zo dat gemiddeld over alle afgeronde
resultaten, inclusief de onvoldoendes, er een afgeronde 6 staat.

Verder geldt:
• Het is niet toegestaan in dezelfde leerweg twee keer te doubleren.
• Elk vak telt even zwaar.
De beoordeling over de toelating tot klas 11 vindt plaats in de docentenvergadering.
Het besluit wordt genomen door de teamleiders.
Een leerling in de havo-leerweg die niet voldoet aan de overgangscriteria wordt geplaatst in
klas 11havo 4 of in klas 10 havo. Dit gebeurt na overleg met leerling en ouders. Besluit ligt bij
de teamleiders.
Een leerling in de vwo-leerweg die niet voldoet aan de overgangscriteria wordt geplaatst in
klas 11 havo 5 of in klas 10 vwo 4. Dit gebeurt na overleg met leerling en ouders. Besluit ligt
bij de teamleiders.

Toelating van klas 10vmbo-tl naar klas 11havo4
Algemene uitgangspunten
• De vmbo-leerweg is succesvol afgerond met een vmbo-tl diploma.
• Leerlingen in een vmbo-t klas schrijven zich altijd in voor een MBO-opleiding,
ongeacht hun wens of de vooruitzichten om havo te doen.
• Het vmbo pakket van 7 vakken, inclusief het kunstvak, vormt de basis voor de
beoordeling.
• EM profiel havo: wiskunde en economie verplicht in klas 10t.
• CM profiel havo: een tweede vreemde taal verplicht in klas 10t, geschiedenis is aan
te raden.
• CM profiel havo met economie: economie verplicht in klas 10t, wiskunde is aan te
raden.
• Taalkeuze in klas 11havo4 moet in overeenstemming zijn met de taalkeuze in klas
10t.
• Deelname aan het doorstroomprogramma na het centraal examen is verplicht.
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De beoordeling over de toelating tot klas 11havo4 vindt plaats in de docentenvergadering.
Het besluit wordt genomen door de teamleiders. Een indicatie over de voortgang naar havo
dan wel mbo wordt gegeven vóór de meivakantie, altijd onder voorbehoud van de verdere
resultaten. Het spreekt vanzelf dat waar het gedrag van een leerling te vaak of te zeer afwijkt
van wat we als school wenselijk vinden dat aanleiding kan zijn om geen toegang te verlenen
tot klas 11 havo4.
Criteria voor de toelating van klas 10vmbo-tl naar 11havo4
• Voor alle vakken minimaal een 6,5 voor het schoolexamen.
• Voor de vakken waarin een CE wordt afgelegd gemiddeld een 6,0 voor het CE.
• Wat de vakken Nederlands, Engels en wiskunde betreft: Voor het CE minimaal een
6,0, niet afgerond, voor twee van de drie vakken.
• Voor het vak rekenen is tenminste een 6,0 gehaald op de 2F rekentoets.
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Vmbo-tl Slaag- en zakregeling examen 2018
Je slaagt voor het vmbo als het gemiddelde cijfer voor de vakken van het centrale examen
ten minste een voldoende is. Dat is onafgerond een 5,5. Daarnaast geldt één van de
volgende voorwaarden m.b.t. de eindcijfers (afgerond gemiddelde van SE en CE ). Je slaagt
als:
• alle eindcijfers een 6 of meer zijn; of
• 1 eindcijfer een 5 is en alle andere eindcijfers een 6 of meer; of
• 1 eindcijfer een 4 en de overige eindcijfers een 6 of hoger waarvan ten minste 1 7 of
hoger; of
• voor 2 vakken een eindcijfer 5 en de overige eindcijfers een 6 of hoger waarvan ten
minste 1 7 of hoger.
Deze eisen gelden ook als je vanuit het voortgezet onderwijs voor 1 of meer vakken naar het
voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo) gaat.
Berekening gemiddeld cijfer centraal examen
Ga bij de berekening van het gemiddelde cijfer van het centraal examen uit van het
onafgeronde cijfer. Je moet ten minste een 5,5 halen . Daarna gelden de overige
uitslagbepalingen. Heb je dus gemiddeld een 5,49 gehaald? Dan ben je gezakt.
Voldoende voor bepaalde vakken nodig
Om te slagen voor het vmbo-examen moet je voor Nederlands minimaal een 5 halen.
Daarnaast moet je de rekentoets afleggen. Ook moet je minimaal een voldoende hebben
gehaald voor de vakken:
• lichamelijke opvoeding;
• het kunstvak uit het gemeenschappelijke deel;
• het sectorwerkstuk.

Overgangsregeling van klas 4 vmbo regulier naar klas 11
havo 4
Een leerling uit het reguliere onderwijs met een vmbo-tl diploma, kan in de 11 havo 4 worden
toegelaten indien:
• Er ruimte in de toekomstig klas is;
• Een 6,5 als gemiddeld eindcijfer geldt, en:
• gemiddeld een 6,5 is behaald voor alle vakken waarin op het vmbo-tl centraal
schriftelijk examen is gedaan.
• Tevens speelt het advies van de vmbo-school mee in de beoordeling
• Er vindt altijd een gesprek plaats.
• Voor het vak rekenen is tenminste een 6,0 gehaald op de 2F rekentoets.
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Overgangsregeling klas 11 naar klas 12
Basis voor de overgang vormt het eindcijfer van alle examenvakken. Het eindcijfer kan per
vak een verschillende samenstelling hebben. Bij vakken met alleen schoolexamentoetsen is
het eindcijfer het gewogen gemiddelde van de schoolexamentoetsen. Bij vakken met
schoolexamens en voortgangstoetsen wordt het eindcijfer voor 50% bepaald door het
gewogen gemiddelde van de schoolexamentoetsen en voor 50% door het gemiddelde van
de voortgangstoetsen, tenzij de voortgangstoetsen al meetellen voor een
schoolexamentoets. In dat laatste geval wordt het eindcijfer uitsluitend gebaseerd op het
gewogen gemiddelde van de schoolexamentoetsen.
Een leerling is bevorderd in zijn leerweg in de volgende gevallen:
• Bij de vakken Nederlands, Engels en Wiskunde is er sprake van maximaal één 5: en
• Alle resultaten (per examenvak) zijn gemiddeld minimaal een 5,5 of hoger; of
• Er is één afgeronde 5 en alle overige resultaten zijn afgerond 6 of hoger zo dat
gemiddeld over alle afgeronde resultaten, inclusief de onvoldoendes, er een
afgeronde 6 staat: of
• Er is sprake van twee maal een afgeronde 5 of een maal een afgeronde 4 en alle
overige resultaten zijn afgerond 6 of hoger zo dat gemiddeld over alle afgeronde
resultaten, inclusief de onvoldoendes, er een afgeronde 6 staat: of
• Er is sprake van een maal een afgeronde 4 en een maal een afgeronde 5 en alle
overige resultaten zijn afgerond 6 of hoger zo dat gemiddeld over alle afgeronde
resultaten, inclusief de onvoldoendes, er een afgeronde 6 staat.
Verder geldt:
• Het is niet toegestaan in dezelfde leerweg twee keer te doubleren.
• Elk vak telt even zwaar.
• Voor vakken van het combinatiecijfer (is een samenstel van m.n. periodes
maatschappijleer en algemene natuurwetenschappen) geldt; geen enkel (klein)vak
mag een cijfer hebben lager dan een 4,0.
• Het Profielwerkstuk moet beoordeeld zijn met een voldoende of goed.
De beoordeling over de toelating tot klas 12 vindt plaats in de docentenvergadering.
Het besluit wordt genomen door de teamleiders.
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Toelatingscriteria klas 11 havo 5 naar 12 vwo 5
Basis voor de toelating in de vwo-leerweg vormen de schoolexamencijfers en centraal
examencijfers die de leerling op het havo heeft behaald. Voor toelating tot 12 vwo 5 hanteren
wij de volgende criteria:
• De leerling heeft havo eindexamen gedaan in wiskunde én een tweede vreemde taal
(Duits of Frans);
• Voor alle vakken minimaal een 6,5 voor het schoolexamen;
• Voor de vakken waarin een CE wordt afgelegd gemiddeld een 6,5 voor het CE;
• Wat de vakken Nederlands, Engels en wiskunde betreft: Voor het CE minimaal een 7
(niet afgerond), voor twee van de drie vakken;
Tevens wordt er gekeken naar de motivatie en werkhouding. Het spreekt vanzelf dat waar het
gedrag van een leerling te vaak of te zeer afwijkt van wat we als school wenselijk vinden dat
aanleiding kan zijn om geen toegang te verlenen tot klas 12 vwo 5.
De beoordeling over de toelating tot klas 12vwo5 vindt plaats in de docentenvergadering. Het
besluit wordt genomen door de teamleiders. Mocht een leerling in 7 vakken examen hebben
gedaan i.p.v. 8, dan geldt dat voor het 8e vak een inhaalprogramma moet worden gevolgd en
dat er een toelatingstoets gedaan moet worden. Dit geldt niet voor Duits en Frans zoals
hierboven vermeld. Dit gebeurt in overleg met de betreffende docenten.
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Slaag- en zakregeling HAVO
Voor de kernvakken Nederlands, Engels en Wiskunde geldt dat er niet meer dan (afgerond)
één vijf als eindcijfer mag worden behaald.
Opmerking:
• Alle schoolexamen cijfers (SE-cijfer) en centraal examen cijfers (CE-cijfer) zijn
decimale cijfers.
• Onder ‘eindcijfer’ wordt bedoeld, het cijfer op de cijferlijst welke is opgebouwd uit 50%
CE-cijfer + 50% SE-cijfer.
Een havoleerling heeft 8 cijfers die meewegen in de slaag/zakregeling: Nederlands,
Engels, vier profielvakken, één vak in het vrije deel en een combinatiecijfer.
• De leerling is geslaagd voor het eindexamen havo als aan alle volgende voorwaarden
is voldaan:
• Voor alle vakken op het centraal examen gemiddeld een voldoende (cijfer 5,5) is
behaald en
• Voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde geldt dat er niet meer dan
(afgerond) één vijf (cijfer 5) als eindcijfer mag worden behaald en
• Als alle eindcijfers voor de examenvakken 6 of hoger zijn en
• Er 1 x 5 ( cijfer 5) is behaald en voor de overige vakken een cijfer 6 of hoger of
• Er 1 x 4 (cijfer 4) of 2 x 5 (cijfer 5) behaald is, of 1 x 5 en 1 x 4 is behaald en voor de
overige vakken een cijfer 6 of hoger, waarbij het gemiddelde tenminste 6,0 is.
Daarnaast moet LO zijn beoordeeld als ‘voldoende’ of ‘goed’.
Het Combinatiecijfer is het rekenkundig gemiddelde van de ‘kleine vakken en/of
onderdelen’ die met een cijfer op de cijferlijst staan. Dit zijn:
• Het profielwerkstuk (krijgt een cijfer als beoordeling en staat op de cijferlijst)
• Culturele en kunstzinnige vorming (krijgt een cijfer als beoordeling en staat op de
cijferlijst);
• Maatschappijleer (krijgt een cijfer als beoordeling en staat op de cijferlijst)
• Algemene Natuur Wetenschappen (krijgt een cijfer als beoordeling en staat
op de cijferlijst).
Geen van deze vakken mag als eindcijfer een cijfer hebben lager dan een cijfer 4.
Je kunt niet zakken op een onvoldoende voor het examen in een extra vak. Maar je moet
dan wel zonder dit extra vak voldoen aan de eisen om te slagen.

Rekentoets
De rekentoets zal in 2018-2019 niet meetellen voor het eindexamen HAVO. De rekentoets
dient wel ten minste één keer te zijn afgelegd als verplicht onderdeel van het eindexamen en
het resultaat wordt ook vermeld op de cijferlijst.
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Slaag- en zakregeling VWO
Voor de kernvakken Nederlands, Engels, wiskunde en rekenen geldt dat er niet meer dan
(afgerond) één vijf als eindcijfer mag worden behaald.
Opmerking:
• Alle schoolexamen cijfers (SE-cijfer) en centraal examen cijfers (CE-cijfer) zijn
decimale cijfers.
• Onder ‘eindcijfer’ wordt bedoeld, het cijfer op de cijferlijst welke is opgebouwd uit 50%
CE-cijfer + 50% SE-cijfer.
Een vwo-leerling heeft 9 cijfers die meewegen in de slaag/zakregeling: Nederlands,
Engels, een tweede vreemde taal, vier profielvakken, één vak in het vrije deel en een
combinatiecijfer. De leerling is geslaagd voor het eindexamen vwo als aan alle volgende
voorwaarden is voldaan:
•
Voor alle vakken op het centraal examen gemiddeld een voldoende (cijfer 5,5) is
behaald en
•
Voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde geldt dat er niet meer dan
(afgerond) één vijf (cijfer 5) als eindcijfer mag worden behaald en
•
Als alle eindcijfers voor de examenvakken 6 of hoger zijn of
•
Er 1 x 5 ( cijfer 5) is behaald en voor de overige vakken een cijfer 6 of hoger of
•
Er 1 x 4 (cijfer 4) of 2 x 5 (cijfer 5) behaald is, of 1 x 5 en 1 x 4 is behaald en voor de
overige vakken een cijfer 6 of hoger, waarbij het gemiddelde tenminste 6,0 is. Voor
deze gemiddelde berekening wordt de rekentoets NIET meegenomen.
Daarnaast moeten CKV en LO zijn beoordeeld als ‘voldoende’ of ‘goed’.
Het Combinatiecijfer is het rekenkundig gemiddelde van de ‘kleine vakken en/of
onderdelen’ die met een cijfer op de cijferlijst staan. Dit zijn:
•
Het profielwerkstuk (krijgt een cijfer als beoordeling en staat op de cijferlijst)
•
Maatschappijleer (krijgt een cijfer als beoordeling en staat op de cijferlijst)
•
Algemene Natuur Wetenschappen (krijgt een cijfer als beoordeling en staat
op de cijferlijst).
Geen van deze vakken mag als eindcijfer een cijfer hebben lager dan een cijfer 4. Voor de
rekentoets moet minimaal een 5 worden behaald (zie kernvakkenregeling).
Je kunt niet zakken op een onvoldoende voor het examen in een extra vak. Maar je moet
dan wel zonder dit extra vak voldoen aan de eisen om te slagen.
Rekentoets
De rekentoets zal in 2018-2019 niet meetellen voor het eindexamen VWO. De rekentoets
dient wel ten minste één keer te zijn afgelegd als verplicht onderdeel van het eindexamen en
het resultaat wordt ook vermeld op de cijferlijst.
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Sebastiaan Cooiman
rector
Rotterdam, 29 september 2018
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