Slaag/zakregeling, PWS, zittenblijven en vrijstellingen havo & vwo

Slaag/zakregeling zie ook; https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/eindexamens
5 eisen
Let op: om te slagen moet je aan alle 5 de eisen voldoen.
Als je aan 1 van de eisen niet voldoet, ben je gezakt.
Gemiddeld cijfer centrale examens Je bent geslaagd met een:
5,50 of hoger.
Kernvakken Je bent geslaagd met:
Hooguit 1 keer een 5 als eindcijfer;
Voor de overige vakken moet je een 6 of hoger als eindcijfer halen.
De kernvakken zijn: Nederlands, Engels en wiskunde A of B of C.
In het HAVO profiel C&M hoef je geen wiskunde te kiezen. De kernvakkenregel geldt dan alleen voor Nederlands
en Engels.
Eindcijfers alle examenvakken Je bent geslaagd als:
al je eindcijfers 6 of hoger zijn;
je één 5 hebt en al je andere eindcijfers 6 of hoger zijn;
je een 4 hebt en al je andere eindcijfers 6 of hoger zijn. En het gemiddelde van al je eindcijfers ten minste 6,0 is;
je 2 keer een 5 hebt, of een 5 en een 4, en al je andere eindcijfers 6 of hoger zijn. En het gemiddelde van al je
eindcijfers ten minste 6,0 is;
geen eindcijfer lager is dan een 4.
Het combinatiecijfer telt ook mee voor deze regel (het combinatiecijfer; PWS telt daarin voor 1/3 mee, zoals
ook de vakken maatschappijleer en ckv, afgesloten in 4 havo/ 4 vwo).
De rekentoets telt niet mee.
Lichamelijke opvoeding Je bent geslaagd als:
Het vak lichamelijke opvoeding ‘voldoende’ of ‘goed’ is.
Rekentoets Je bent geslaagd als:
je de rekentoets hebt gemaakt

Het Profielwerkstuk
Alle examenleerlingen zijn verplicht een profielwerkstuk te maken, als onderdeel van het examendossier.
Het profielwerkstuk is onderdeel van het combinatiecijfer; het telt daarin voor 1/3 mee, zoals ook de
vakken maatschappijleer en ckv, afgesloten in 4 havo/4 vwo.
Geen van de eindcijfers van de onderdelen van het combinatiecijfer (bestaande uit het
cijfer van CKV, maatschappijleer en profielwerkstuk) is lager
dan een 4.

Slaag/zakregeling, PWS, zittenblijven en vrijstellingen havo & vwo
Vrijstellingen bij zakken of blijven zitten
Er bestaat de mogelijkheid dispensatie voor praktische opdrachten of werkstukken aan te vragen.
Dit is echter geen automatisch recht en is gebonden aan een aantal voorwaarden.
> Ten eerste mag alleen dispensatie voor een praktische opdracht of werkstuk gegeven worden als
de praktische opdracht c.q. het werkstuk identiek qua inhoud en weging is aan het betreffende
werk van vorig jaar.
> De vakdocent beslist over het toekennen van de dispensatie, ook als aan voorwaarde 1
hierboven voldaan is. De docent kan van mening zijn dat het herhalen van de praktische
opdracht of het werkstuk de kennis van en vaardigheid in het vak vergroot. Het cijfer dat dit
schooljaar behaald wordt, telt dan.
De tijd die vrijkomt door vrijstellingen wordt gevuld met zelfstudie-uren (zs-uren).
Zittenblijven in 4 havo en 4 atheneum
Een aantal vakken sluit af aan het eind van 4 havo en 4 atheneum. De leerling krijgt hierdoor een
beoordeling die hij/zij mag laten staan. Dit geldt voor de volgende vakken:
CKV & Maatschappijleer beoordeling: cijfer met één decimaal
ICT beoordeling V of G
Leerlingen die Ma, CKV en/of ICT niet overdoen volgt zelfstudie-uren.
De vakken maatschappijleer en CKV tellen samen als één cijfer mee bij de overgang.
Bij de slaag/zakregeling tellen de vakken maatschappijleer en CKV beide voor 1/3 mee in het combinatiecijfer
naast het profielwerkstuk.
Het opnieuw volgen van de vakken mag natuurlijk altijd. Het hoogst behaalde eindcijfer telt.
Zakken in 5 havo/ 6 atheneum
Het vak lichamelijke oefening is al afgesloten, Echter, De Rietlanden verleent hiervoor geen dispensatie.
Dit betekent dat de leerling gewoon de lessen moet volgen.
profielwerkstuk is onderdeel van het combinatiecijfer en is afgesloten
De leerling heeft twee mogelijkheden:
> Hij/zij laat het cijfer voor het profielwerkstuk staan: het combinatiecijfer uit het jaar van zakken is
gelijk aan dat van het jaar van overdoen.
> Hij'/zij doet het profielwerkstuk opnieuw. Het hoogst behaalde eindcijfer telt.

