Maatregelen eindexamen 2020-2021
De hieronder genoemde regels zijn versimpeld samengevat. Hieraan kunnen geen
rechten worden ontleend.
Als bijlage is toegevoegd het “Servicedocument februari 2021” van 12 februari 2021.
Dit is een toelichting op de maatregelen voor het eindexamen 2021.
Extra herkansing
Alle leerlingen krijgen een extra herkansing voor een centraal examen. Dat betekent
dat het centraal examen van twee vakken kan worden herkanst.
Spreiding eindexamens
Leerlingen die tijdens het eerste tijdvak ziek zijn of in quarantaine moeten, kunnen
een deel van of het volledige centraal examen afleggen in het tweede tijdvak.
Ook is het mogelijk om het centraal examen te spreiden over het eerste en tweede
tijdvak als dat nodig is. Er kan dan gedacht worden aan leerlingen die achterstanden
hebben opgelopen en hierdoor meer voorbereidingstijd nodig hebben. Het spreiden
van de examens gebeurt altijd in overleg met de school. Als een leerling voor één of
meerdere vakken in het tweede tijdvak voor het eerst wil opgaan, geeft hij of zij dit
vóór de start van de meivakantie aan bij de school (uiterlijk 23 april). De wijze waarop
deze inschrijving zal plaatsvinden, wordt te zijner tijd bekend gemaakt.
Leerlingen die één of meerdere vakken voor het eerst in het tweede
tijdvak afleggen, weten pas na afloop van tijdvak 2 of ze geslaagd zijn en
kunnen in tijdvak 3 eventueel herkansingen maken. De herkansingen van het eerste
tijdvak vinden zoals altijd plaats in tijdvak 2, maar mogen ook in tijdvak 3 gemaakt
worden.
Tijdvak
Tijdvak 1
Tijdvak 2
Tijdvak 3

Afnamedagen
17 mei t/m 1 juni
14 juni t/m 25 juni
6 juli t/m 9 juli

Bekendmaking uitslag
donderdag10 juni
vrijdag 2 juli
donderdag 15 juli

Uitslagbepaling
Mavo:
- Gemiddelde cijfer van de centrale examens is 5.5 of hoger;
- Nederlands is afgerond een 5 of hoger;
- Alle eindcijfers zijn 6 of hoger, of;
- Je hebt een 5 en de rest is 6 of hoger, of;
- Je hebt een 4, een 7 of hoger en voor de rest 6 of hoger, of;
- Je hebt 2 keer een 5, een 7 of hoger en voor de rest 6 of hoger;
- Geen enkel vak heeft een eindcijfer lager dan een 4.
Havo/VWO
- Het gemiddelde cijfer van je centrale examens is minstens een 5,5;
- Je hebt maximaal één 5 voor de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde
(a,b,c);

-

Je mag maximaal één 4 en één 5 hebben met genoeg compensatie (het
gemiddelde van je eindcijfers is door de compensatie een 6).
(bij slechts één 5 hoef je geen compensatie te hebben).

Niet betrekken van het eindcijfer van één vak bij de uitslagbepaling
Bij de vaststelling van de uitslag mag het eindcijfer van één vak (schoolexamenvak of
een vak met een centraal schriftelijk examen) buiten beschouwing worden gelaten bij
de bepaling van de definitieve uitslag. Dit vak mag géén kernvak zijn.
Wanneer het gaat om een vak (of onderdeel) dat valt binnen het combinatiecijfer,
dan wordt alleen het cijfer van dat betreffende vak weggelaten (bijvoorbeeld alleen
maatschappijleer, de overige vakken blijven staan). Het gemiddelde van de overige
centrale examens moet een 5,5 zijn.
Leerlingen moeten voor alle vakken het volledige schoolexamen en centraal
eindexamen hebben afgerond, willen zij in 2021 kunnen slagen.
Op de cijferlijst bij het diploma worden alle resultaten vermeld, ook het resultaat van
het vak dat bij de uitslagbepaling buiten beschouwing is gelaten.
Het blijft mogelijk om cum laude te slagen. Alle cijfers worden hiervoor meegeteld. Er
kan dus geen cijfer worden weggestreept.

