Specifieke schoolregels Niekée Roermond
Vastgesteld door de directie op 1-10-2020.
Dit reglement is bestemd voor kandidaten van het schooljaar 2020-2021.
Artikel 1
Begripsbepalingen
a. directeur:
b. examensecretaris:
c. examencommissie:
d. examendossier:
e. commissie van beroep:
f. kandidaat:
g. examinator:
h. schoolexamen:
i. centraal examen:
j. CSPE:
k. PTA:

directeur of zijn plaatsvervanger
functionaris belast met administratieve verwerking van de examenresultaten
commissie verantwoordelijk voor en houdt toezicht op de toepassing
van het examenreglement
het geheel der onderdelen waaruit het schoolexamen bestaat
commissie behandelt klachten van kandidaten en examinatoren
die in het normale overleg niet opgelost worden
ieder die tot het VMBO, HAVO en VWO is toegelaten
degene belast met het afnemen van (een deel van) het examen
het gedeelte van het examen dat de school onder eigen
verantwoordelijkheid afneemt, verder te noemen SE
het gedeelte van het examen dat door het departement centraal wordt
aangeleverd.
centraal schriftelijk praktijk examen
Programma van Toetsing en Afsluiting per vak

Artikel 2
Bevoegdheden mbt uitvoering examen
Als secretaris van de examens is aangewezen:
- de heer B. Beaumont.
Als plaatsvervangend secretaris is aangewezen:
- de heer R. Toonders
De examencommissie bestaat uit:
- de heer B. Beaumont,
- mevrouw A. Delissen
- mevrouw F. Theelen
- mevrouw H. Bosman
- de heer L. Jacobs
- mevrouw L. van der Koelen
- de heer R. Toonders
Artikel 3
Toegestane hulpmiddelen
SE weken
Voor het uitvoeren van de examenopdrachten tijdens de SE weken mogen in het lokaal alleen die zaken het
lokaal ingebracht worden die voor de voorgeschreven en toegestane uitvoering van de opgaven noodzakelijk
zijn.
Persoonlijke bezittingen zoals tassen, boeken, elektronische apparatuur, mobiele telefoons en dergelijke
behoren daar niet toe, met uitzondering van de toegestane hulpmiddelen die staan vermeld op de lijst van
toegestane hulpmiddelen.
De kandidaat maakt bij de schoolexamens uitsluitend gebruik van toegestane bronnen en draagt ervoor zorg
dat medekandidaten geen gebruik kunnen maken van informatie of werk van de kandidaat zelf.
Toegestane hulpmiddelen vmbo 2020
De toegestane hulpmiddelen bij de schoolexamens komen overeen met de toegestane hulpmiddelen van de
centrale examens zoals vastgelegd in Bijlage 1A behorende bij artikel 1 van de Regeling toegestane
hulpmiddelen voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens vo in 2020, van 25 juni
2018, nummer CvTE-18.00959.
De school kan gegronde redenen hebben om bijvoorbeeld vast te leggen dat bij kleinere SE’s in de moderne
vreemde talen geen woordenboek is toegestaan, of dat bij sommige SE’s in een vak met grafische
rekenmachine volstaan moet worden met een eenvoudige grafische rekenmachine of dat zelfs helemaal geen
rekenmachine gebruikt mag worden. De school kan omgekeerd ook bij SE’s hulpmiddelen toestaan die in het
centraal examen niet zijn toegestaan.
Indien de toegestane hulpmiddelen afwijken van bovenstaande bijlage dient dit vooraf aan de leerlingen te zijn
meegedeeld.
Toegestane hulpmiddelen HAVO en VWO 2020
De toegestane hulpmiddelen bij de schoolexamens komen overeen met de toegestane hulpmiddelen van de
centrale examens zoals vastgelegd in Bijlage 1B behorende bij artikel 1 van de Regeling toegestane
hulpmiddelen voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens vo in 2020, van 25 juni
2018, nummer CvTE-18.00959.
De school kan gegronde redenen hebben om bijvoorbeeld vast te leggen dat bij kleinere SE’s in de moderne
vreemde talen geen woordenboek is toegestaan, of dat bij sommige SE’s in een vak met grafische
rekenmachine volstaan moet worden met een eenvoudige grafische rekenmachine of dat zelfs helemaal geen
rekenmachine gebruikt mag worden. De school kan omgekeerd ook bij SE’s hulpmiddelen toestaan die in het
centraal examen niet zijn toegestaan.
Indien de toegestane hulpmiddelen afwijken van bovenstaande bijlage dient dit vooraf aan de leerlingen te zijn
meegedeeld.

Artikel 4
Profielwerkstuk
Elke kandidaat van de gemengde leerweg, theoretische leerweg, HAVO en VWO dient een profielwerkstuk te
maken dat beoordeeld wordt als voldoende of goed. Het onderwerp wordt door de kandidaat in overleg met
een docent of coach bepaald.
Het profielwerkstuk in het vwo en havo heeft betrekking op één of meer vakken van het eindexamen. Ten
minste één van deze vakken heeft een omvang van 400 uur of meer voor vwo en 320 uur of meer voor havo.
Het profielwerkstuk in het vmbo heeft betrekking op een thema uit het profiel waarin de kandidaat onderwijs
volgt.
Het profielwerkstuk wordt op het VMBO voor alle niveaus beoordeeld door tenminste twee examinatoren die
de kandidaat hebben begeleid bij de totstandkoming van het profielwerkstuk. Een onderdeel van de
beoordeling is een presentatie van het profielwerkstuk.
Als het werkstuk als onvoldoende (VMBO) of met een cijfer lager dan 5,5 (HAVO/VWO) wordt gekwalificeerd,
moeten de onvoldoende aspecten in het werk worden aangegeven en moet de kandidaat doorgaan tot het
predicaat voldoende (VMBO) of 5,5 of hoger (HAVO/VWO) gehaald is.
Niet of te laat inleveren en het niet houden van de presentatie betekent geen deelname aan het centraal
examen.
Artikel 5
Vakken op een hoger niveau dan de gekozen leerweg
A. Het bevoegd gezag beslist of de kandidaat in de gelegenheid wordt gesteld één of meer vakken op een
hoger niveau af te sluiten in plaats van het overeenkomstige vak uit de leerweg.
B. In de basisberoepsgerichte leerweg kan het beroepsgerichte programma worden vervangen door het
overeenkomstige programma uit de kaderberoepsgerichte leerweg. Het beroepsgerichte programma in
de kader- en basisberoepsgerichte leerweg kan niet worden vervangen door het beroepsgerichte
programma uit de gemengde leerweg.
a.
Het eindcijfer van het overeenkomstige vak wordt (zonder omrekening) betrokken bij de
vaststelling van de uitslag.
b.
Alle regels van het overeenkomstige vak uit het hogere niveau gelden; het desbetreffende
examenprogramma en de voorgeschreven weging voor de berekening van het eindcijfer van het
vak (verhouding van het meetellen van het cijfer voor het schoolexamen en het cijfer voor het
centraal examen), het daarbij behorend examen en de daarbij behorende normering.
C. Het diploma en de cijferlijst blijven herkenbaar; hierop blijft dus de leerweg van inschrijving vermeld
worden, ongeacht of er één vak of meer op een hoger niveau is afgesloten. Het diploma wordt bepaald
door de vakken van het laagste niveau.
D. Het is niet mogelijk om een cijfer behaald voor een vak om te rekenen naar een hoger of een lager
niveau.
E. Een herkansing vindt altijd plaats op hetzelfde niveau, als waarop het examen in een vak is afgelegd. Het
recht bestaat er immers uit dat een afgelegd examen opnieuw kan worden afgelegd, dit impliceert dat het
om hetzelfde vak gaat.
F. Het niveau waarop in een vak centraal examen wordt afgelegd is bepaald op het moment waarop de
school het schoolexamencijfer verstrekt aan de Dienst Uitvoering Onderwijs.
G. In een vak kan slechts op één niveau centraal examen worden afgelegd. Het is bijvoorbeeld niet
toegestaan op meerdere niveaus centraal examen af te leggen in dezelfde vakken.
H. Als een vak is afgelegd op een hoger niveau blijkt dit uit de vermelding op de cijferlijst.

Artikel 6
Ontheffing of vrijstelling
De kandidaat dient per mail aan de examencommissie een aanvraag voor ontheffing of vrijstelling in te
dienen.
De richtlijnen die de examencommissie daarbij hanteert komen overeen met de regels in het
inrichtingsbesluit staan beschreven
VMBO Gemengde leerweg
De kandidaat die het eindexamen aflegt aan een school voor VMBO Gemengde Leerweg is bij het
eindexamen vrijgesteld van de vakken waarvoor vrijstelling of ontheffing is verleend van het volgen van
onderwijs op grond van Artikel 25 en Artikel 26 Eindexamen VMBO Gemengde leerweg van het
Inrichtingsbesluit WVO.
VMBO Kaderberoepsgerichte leerweg
De kandidaat die het eindexamen aflegt aan een school voor VMBO Kaderberoepsgerichte leerweg is bij
het eindexamen vrijgesteld van de vakken waarvoor vrijstelling of ontheffing is verleend van het volgen van
onderwijs op grond van Artikel 24 en Artikel 26 Eindexamen VMBO Kaderberoepsgerichte leerweg
van het Inrichtingsbesluit WVO.
VMBO Basisberoepsgerichte leerweg
De kandidaat die het eindexamen aflegt aan een school voor VMBO Basisberoepsgerichte leerweg is bij
het eindexamen vrijgesteld van de vakken waarvoor vrijstelling of ontheffing is verleend van het volgen van
onderwijs op grond van Artikel 23 en Artikel 26 Eindexamen VMBO Basisberoepsgerichte leerweg van het
Inrichtingsbesluit WVO.
HAVO
De kandidaat die het eindexamen aflegt aan een school voor vwo is bij het eindexamen vrijgesteld van de
vakken waarvoor vrijstelling of ontheffing is verleend van het volgen van onderwijs op grond van Artikel 13
en Artikel 14 Eindexamen HAVO van het Inrichtingsbesluit WVO.
VWO (atheneum)
De kandidaat die het eindexamen aflegt aan een school voor vwo is bij het eindexamen vrijgesteld van de
vakken waarvoor vrijstelling of ontheffing is verleend van het volgen van onderwijs op grond van Artikel 11
en Artikel 14 Eindexamen vwo (atheneum) van het Inrichtingsbesluit WVO.
VWO (gymnasium)
De kandidaat die het eindexamen aflegt aan een school voor vwo is bij het eindexamen vrijgesteld van de
vakken waarvoor vrijstelling of ontheffing is verleend van het volgen van onderwijs op grond van Artikel 12
en Artikel 14 Eindexamen vwo (gymnasium) van het Inrichtingsbesluit WVO.

Artikel 7
De specifieke data waarop het schoolexamen start en eindigt
Het PTA bestaat bij Niekée VMBO uit 2 periodes. Periode 1 betreft het voorexamenjaar en periode 2
betreft het examenjaar.
Het PTA bestaat bij Agora uit 1 periode. Indien de kandidaat besluit om bepaalde of alle schoolexamens
in het voorexamenjaar af te sluiten wordt dit kenbaar gemaakt bij de teamleider met een verzoek tot
vervroegd examen.
Gedurende de periodes worden de specifieke data van de schoolexamens door de vakdocent
bepaald en minimaal 2 weken voor afname van het schoolexamen met de kandidaten
gecommuniceerd.
Artikel 8
Afsluitdatum
De schoolexamens in de vakken waarin geen centraal examen wordt afgenomen, zijn tenminste 10
werkdagen voor aanvang van het eerste centraal examen in het laatste examenjaar afgerond.
De schoolexamens in de vakken waarin wel een centraal examen wordt afgenomen (in het betreffende
schooljaar), zijn tenminste 10 werkdagen voor aanvang van het betreffende centraal examen onderdeel
afgerond.
Artikel 9
Herkansing schoolexamen
1.

Elke sectie geeft in het PTA aan welke onderdelen herkanst kunnen worden.

2.

VMBO Basis/ VMBO Kader heeft recht op 6 herkansingen voor het betreffende cohort/examenjaar
VMBO Gemengde Leerweg heeft recht op 8 herkansingen voor het betreffende cohort/examenjaar
HAVO / VWO heeft recht op 8 herkansingen voor het betreffende cohort/examenjaar

3.

Per SE is één herkansing toegestaan. Dit geldt ook voor een SE die met een voldoende is afgesloten.

4.

Aanmelding voor een herkansing van een SE dient binnen de periode te gebeuren met goedkeuring
van ouders/verzorgers, docent en de examensecretaris middels het herkansingsformulier. De
herkansingsdatum wordt in overleg met de kandidaat en de vakdocent vastgesteld en dient binnen het
lopende schooljaar te worden afgerond .

5.

Voor het VMBO geldt dat herkansingen van het SE in de laatste periode van het derde leerjaar
plaatsvinden in de eerste week van het nieuwe schooljaar en wordt alleen toegestaan aan kandidaten
die bevorderd zijn. De herkansingen in het laatste examenjaar moeten 10 werkdagen voor aanvang
van het eerste centraal examen afgerond zijn.

6.

Onderdelen waarvan in het PTA is aangegeven dat ze van herkansing zijn uitgesloten, kunnen niet
worden herkanst.

7.

Bij een herkansing geldt het hoogst behaalde cijfer als definitief cijfer voor het SE.

6.

Indien een leerling bij een herkansing niet verschijnt zonder geldige reden, dan vervalt het recht op
herkansing.

Artikel 10
Herexamens
Herexamen van vakken die alleen met een schoolexamen worden afgerond
De directeur bepaalt, op advies van de examencommissie, dat de kandidaat die een eindexamen of
deeleindexamen aflegt, voor één of meer vakken van het schoolexamen waarin geen centraal examen
wordt afgenomen, het betreffende examen opnieuw kan afleggen, met dien verstande dat de
directeur dit recht in elk geval verleent voor het vak maatschappijleer behorend tot het
gemeenschappelijk deel van de leerwegen, indien de kandidaat voor dat vak een eindcijfer heeft
behaald lager dan 6.
Het betreffende herexamen vraagt om een herexamen dat het volledige eindcijfer voor één of meer
vakken het schoolexamen waarin geen centraal examen wordt afgenomen vervangt.
Het behaalde cijfer voor het herexamen vervangt het eindcijfer, als het cijfer voor het herexamen hoger
ligt dan het eindcijfer. De school vervangt dus niet het cijfer voor één onderdeel van het PTA, maar het
eindcijfer.
De vaksectie bepaalt over welke onderdelen van het examenprogramma het herexamen gaat. Omdat
het gaat om een herexamen waarvan het cijfer het eindcijfer voor het vak in zijn geheel vervangt,
bestaat het herexamen uit een representatieve selectie uit alle onderdelen van het PTA.
Het herexamen dient uiterlijk 10 werkdagen voor aanvang van het eerste centraal examen te zijn
afgerond.
Herexamen centraal examen en CSPE
De kandidaat dient een schriftelijk verzoek tot het doen van herexamen te overleggen.
Artikel 11
Verhindering van het schoolexamen
Een leerling die met geldige reden (bijvoorbeeld ziekte) verhinderd is van deelname aan het
schoolexamen en dit tijdig conform artikel Artikel A.2 Verhindering schoolexamen heeft gemeld
krijgt de mogelijkheid het schoolexamen in te halen. De betreffende vakdocent maakt met de
kandidaat een afspraak wanneer het schoolexamen wordt ingehaald.
Indien de leerling zonder geldige reden een schoolexamen heeft gemist wordt dit door de
betreffende vakdocent doorgegeven aan de mentor/coach. Deze zet de volgende maatregelen in:
- Tussen de leerlingbegeleider, mentor/coach en de kandidaat vindt een gesprek plaats. De uitkomst
van het gesprek wordt door de mentor/coach met de ouders/verzorgers gedeeld.
- Na herhaling vindt tevens een gesprek tussen ouders, kandidaat, teamleider en mentor/coach
plaats.
- De directeur legt een maatregel op zoals genoemd in artikel 5 lid 2 van het SOML
Examenreglement 2020-2021, VMBO, HAVO,VWO. Tevens kan besloten worden dat er 1 of
meerdere herkansing in mindering worden gebracht.

Artikel 12
Duplicaten en afgifte verklaringen
Duplicaten van afgegeven diploma’s, certificaten, bewijzen van ontheffing en cijferlijsten worden
niet verstrekt.
Een schriftelijke verklaring dat een in het eerste lid bedoeld document is afgegeven, welke
verklaring dezelfde waarde heeft als dat document zelf, kan uitsluitend door DUO (Dienst
Uitvoering Onderwijs) worden verstrekt.

