6-4-2021 FAQ Centraal examen2021
(naar aanleiding van de informatieavond van 6 april 2021 j.l.)
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Tellen de regels van cum laude voor of na het weggestreepte cijfer?
Cum Laude heeft betrekking op de hele lijst, er mag dus geen cijfer worden
afgedekt/weggestreept bij het behalen van een Cum Laude. Het gemiddelde
eindcijfer moet dus hoog genoeg zijn voor alle vakken waarin je examen doet.
Telt het weggestreepte cijfer mee voor je gemiddelde?
Wanneer een vak buiten beschouwing wordt gelaten, telt dat vak niet mee voor het
gemiddelde CE cijfer. Dit wordt alleen gedaan als dit de enige mogelijkheid is om te
slagen. Het cijfer komt wel op de cijferlijst te staan.
Hoe verloopt de diploma uitreiking?
Dat kunnen we nu nog niet inschatten, het is afhankelijk van de ontwikkeling van
corona maatregelen.
Heeft een vak wegstrepen invloed op de toelating tot je vervolgstudie?
Nee, dat heeft daar geen invloed op.
Wat is de precieze datum voor opgeven van de herkansingen van toetsweek 3?
Dat is geworden: donderdag 8 april voor 16.00 uur
Wat moet je invullen of doen als je een SE moet inhalen uit SE3?
Dat meld je via Magister, via ‘Inschrijvingen’. Daar kun je 1 herkansing opgeven over
SE3 en 1 extra herkansing over SE1, SE2 of SE3.
Wanneer is de inhoud van de examenstof bekend?
Die is al bekend, vraag dit aan de vakdocenten.
Wat moet ik doen als ik geen link heb voor de examentraining?
Meld je zo snel mogelijk bij de coördinator van de afdeling.
Vervangen de herkansingen het vorige CE cijfer of telt het hoogste cijfer?
Als je voor een herexamen van een CE lager scoort dan voor de eerste kans, dan heb
je je resultaat niet verbeterd en blijft het oorspronkelijke cijfer staan.
Hoe snel na het tweede tijdvak komt het advies voor de herexamens?
Op de dag dat we op school de uitslag krijgen gaan we direct in overleg. Daarna
worden de leerlingen gebeld met de uitslag en krijg je, bij de uitslag van een
herexamen, de adviezen die gegeven zijn in de vergadering.
Mag je alle twee de herkansingen van de CE’s in het tweede tijdvak maken als je al je
toetsen hebt afgerond in het eerste tijdvak?
Ja dat mag.
Moeten we tijdens de herkansingen van de SE’s gewoon bij de lessen zijn volgende
week?
Op 12 t/m 14 april zijn er geen lessen, daarna weer wel.
Hoe zit het met de zak-slaag regeling als je gespreid examen doet?
Die blijven hetzelfde.
Wanneer is de uitslag eerste tijdvak?
Dit is op 10 juni.
Als je in tijdvak 3 door corona 1 vak niet hebt kunnen maken, waarom kan je deze
dan niet herkansen?
Daar is geen tijdvak meer voor georganiseerd door het ministerie.
Tot wanneer kan je in de Magister-app examens in het tijdvak aangeven?

A:

Dit kan tot en met maandag 12 april. Daarna kan dit alleen nog met een formulier via
de conrector van je afdeling.

Mavo
17. Q:
Als je mavo met 7 vakken doet en je legt een duim op, heb je dan nog toegang tot de
havo?
A:
Ja zeker, de waarde van het diploma blijft gelijk. Ook bij aanmelding voor een
vervolgopleiding heeft het geen invloed.
18. Q:
Kan ik me direct aanmelden voor het MBO of moet het altijd via studielink?
A:
Voor MBO opleidingen kan dat direct, voor HBO en Wo gaat dat via studielink.
19. Q:
Geldt de 1 mei deadline ook voor het mbo of is dat allen voor het hbo?
A:
Dit geldt ook voor het mbo.
Havo
20. Q:
Welke vakken worden als een SE cijfer afgesloten?
A:
Bij de havo Wi-D en daarnaast MA en CKV als combinatiecijfer samen met het PWS.
Op het vwo is informatica ook een schoolexamen vak.
21. Q:
Is er verplichte toelating op het hbo als je je voor 1 mei aanmeld? Hoe zit dat met
loting?
A:
Aanmelden vóór 1 mei geeft toelatingsrecht. Leerlingen moeten wel mee doen met
matching activiteiten. Loting bestaat niet meer, er zijn opleidingen met een
decentrale selectie. De aanmeldingsdatum voor studies met decentrale selectie is al
geweest (15-1 j.l.).
NB: Voor aanmelding bij studielink heb je een DigiD nodig!
Vwo
22. Q:
A:
23. Q:
A:

Zijn Latijn en Grieks kernvakken?
Nee, kernvakken zijn voor het vwo en de havo Nederlands, wiskunde en Engels. Voor
de mavo is het alleen Nederlands.
Krijg je wel een gymnasiumdiploma als je een duim oplegt bij Latijn of Grieks?
Ja, je hebt die vakken wel gevolgd, het blijft een gymnasiumdiploma.

