
Toelichting examen leerlingen vwo 6 
 

Maatregelen i.v.m. Corona: 

• extra tijdvak, dus 3 in totaal. Tijdvak 1 beslaat voor vwo 11 dagen, tijdvak 2 10 dagen. 

• 1 extra herkansing, dus 2 in totaal. Die mag je verdelen over tijdvak 2 en 3. 

• je mag, om te kunnen slagen, 1 vak wegstrepen nadat de uitslag bekend is. Maar dit cijfer 

staat wel op je officiële cijferlijst! 

Combinatie cijfer 

 

MA.        7 

CKV.       8                  Uiteindelijk cijfer een 8.               Dit zijn dus 2 compensatiepunten. 

PWS.      7,5 => 8  

 

Slaag- zakregeling 

 

Hierbij wordt gekeken naar de eindcijfers.  

Dit is het afgeronde gemiddelde van ED met CE. 

 

Bij eindcijfers 5 en 5 heb je 2 compensatiepunten nodig. Dus 2 x 7 of 1 x 8. 

 

Bij eindcijfers 4 en 5 heb je 3 compensatiepunten nodig. Dus 1x 8 met 1x 7, 3x 7, 1x 9. 

 

Laatste maatregel: indien bijvoorbeeld 3 x 5 dan mag er 1 weg worden gestreept, voor de overige 

2 heb je 2 compensatie punten nodig. 

 

Hoe ga je het examen in en hoe telt het ED tov het CE: 

 

ED 6,7       

CE 6,3    => gemiddeld 6,5 => wordt afgerond naar eindcijfer 7 

 

ED 7,6 

CE 7,4    => gemiddeld 7,5 => wordt afgerond naar eindcijfer 8 

 

ED 5,1 

CE 5,9     => gemiddeld 5,5 => wordt afgerond naar eindcijfer 6 

 

ED 4,5 

CE 6,5     => gemiddeld 5,5 => wordt afgerond naar eindcijfer 6 

 

Aanvullende eisen: 

 

*Het gemiddelde van alle ( meetellende) examens die je in mei maakt, moet minimaal 5,50 zijn. 

 

*Kernvakkenregel 



Binnen de driehoek NE - WI - EN mag je maar 1 x 5 hebben.  

Deze vakken mag je niet wegstrepen. 

 

Algemene tips:  

 

*Kijk in het Examenreglement deel 1 - hoofdstuk 8 (slaag- zakregeling ). Staat op Magister: PTA 

& Toetsoverzicht - Algemeen. 

 

*Bekijk de informatie PowerPoint (ouderavond september) op de Maurick site. Wachtwoord: 

OuderMC2122 

 

*Bekijk www.mijneindexamen.nl  

Vul daar je eigen vakkenpakket in. 

Dan zie je onder andere je persoonlijke examenrooster. 

Neem dit over in je planner. 

Er staat ook extra informatie betreffende het examen. 

 

Belangrijke data: 

 

* 25 maart 1x herkansing schoolexamen SE 1 

* Uiterlijk 8 april – 12.30 uur inschrijven voor 2 herkansingen 

*11 april – verkorte lessen 

*12 april krijgen jullie de mogelijkheid om 2 herkansingen te maken. Je mag schoolexamens uit   

  VWO6 herkansen. 

* Uiterlijk 15 april moet bij M. Sturmans bekend zijn of je gebruik wilt maken van het tweede 

tijdvak. Je gaat hiervoor tijdig in overleg met je mentor. Wil je dit dan moet je  hiervoor een 

formulier bij haar inleveren. Het formulier kun je bij haar ophalen. Het formulier moet ook 

ondertekend worden door je ouders dus doe dit tijdig anders is het niet meer mogelijk. 

* 15 april exameninfo in het Forum – 5e uur – aanwezigheid verplicht. 

* 20 april – uitreiking akkoordverklaringen in Forum 

* 21 april – uiterlijk 10.00 uur mogelijkheid tot reclamatie 

* 22 april - LSD 

 

*op maandag 9 en dinsdag 10 mei (na de meivakantie) krijgen jullie examentraining. 

 

* Eerste tijdvak 12 – 25 mei. Uitslag donderdag 9 juni. 

   Tweede tijdvak 13 – 24 juni. Uitslag vrijdag 1 juli. 

   Derde tijdvak 5 – 8 juli. Uitslag donderdag 14 juli. 

 

 

 
 

http://www.mijneindexamen.nl/

