ADDENDUM EXAMENREGLEMENT 2020-2021

In verband met de gewijzigde wetgeving inzake de examenorganisatie in het
cursusjaar 2020-2021 is het examenreglement van de François Vatel 2020-2021
aangepast aan:
1. de landelijk ingevoerde vernieuwde slaag/-zakregeling,
2. de landelijk ingevoerde herkansingsregeling en spreiding van tijdvakken centraal
examen.

AANGEPASTE SLAAG-ZAKREGELING 2020-2021 VMBO alle leerwegen

VMBO BB, KB en GL/TL
Je bent geslaagd als je aan álle volgende 4 punten hebt voldaan:
1. Het gemiddelde van al je centraal examencijfers is 5,50 of hoger
2. Je eindcijfer voor Nederlands is 5 of hoger
3. Je eindcijfers voldoen aan de volgende eisen:
● al je eindcijfers zijn 6 of hoger, of
● je hebt één 5 en al je andere eindcijfers zijn 6 of hoger, of
● je hebt één 4 en al je andere eindcijfers zijn 6 of hoger, waarvan er ten minste een 7
of hoger is, of
● je hebt twee 5-en en al je andere eindcijfers zijn 6 of hoger, waarvan er ten minste
een 7 of hoger is
4. Kunstvakken inclusief ckv, lichamelijke opvoeding en het profielwerkstuk (1) zijn
beoordeeld met 'voldoende' of 'goed'
Daarnaast gelden de volgende punten:
●
Geen enkel eindcijfer mag lager dan een 4 zijn.
●
Als je geen wiskunde in je pakket hebt, MOET je het schoolexamen rekenen afleggen.
●
Het behaalde cijfer voor het SE Rekenen telt niet mee in de uitslagbepaling, maar
wordt wel vermeld op de cijferlijst.
Verder bestaat er de mogelijkheid - indien nodig - om een leerling te laten slagen, het
eindcijfer van één vak buiten beschouwing te laten (niet zijnde het vak Nederlands) bij de
bepaling van de definitieve uitslag. Op de cijferlijst worden wel alle cijfers vermeld.
Wil je cum laude slagen? Dan moet je aan de volgende eisen voldoen:
1. Het gemiddelde van de volgende vakken moet minimaal een 8,0 zijn.
● de vakken Nederlandse taal, Engelse taal en Maatschappijleer, én
● de vakken van het profieldeel, én
● het hoogste cijfer uit het vrije deel;
2. Bij een 7,99 gemiddeld is er géén sprake van cum laude;
3. Geen enkel eindcijfer is lager dan een 6(2).
alleen in de leerweg GL/TL
eventuele extra vakken worden buiten beschouwing gelaten.
Een 5 voor een extra vak vormt dus geen probleem voor het vaststellen van cum laude.
(1)

(2)

AANGEPASTE HERKANSINGSREGELING EN SPREIDING TIJDVAKKEN CE 2021
Aangepaste herkansingsregeling centraal examen
1. De kandidaat heeft voor twee vakken waarin hij reeds centraal examen heeft
afgelegd, nadat de uitslag is vastgesteld het recht in het tweede en/of derde
tijdvak opnieuw dan wel alsnog deel te nemen aan het centraal examen.
2. De kandidaat stelt de locatiedirecteur vóór een door deze laatste te bepalen dag en
tijdstip schriftelijk in kennis van gebruikmaking van het in het eerste lid bedoelde
recht.
3. Het hoogste van de cijfers behaald bij de herkansing en bij het eerder afgelegde
centraal examen geldt als definitief cijfer voor het centraal examen.
4. Na afloop van de herkansing wordt de uitslag definitief vastgesteld met overeenkomstige
toepassing van artikel III.8.3 en wordt deze aan de kandidaat bekendgemaakt.
Spreiding tijdvakken
1. Indien een kandidaat met een geldige reden, ter beoordeling van de locatiedirecteur,
is verhinderd bij één of meer toetsen in het eerste tijdvak tegenwoordig te zijn, wordt
hem in het tweede tijdvak de gelegenheid gegeven het centraal examen te voltooien.
2. Indien een kandidaat in het tweede tijdvak (evenzeer) verhinderd is, of wanneer hij
het centraal examen in het tweede tijdvak niet kan voltooien, wordt hij in de
gelegenheid gesteld in het derde tijdvak zijn eindexamen te voltooien.
3. Indien een kandidaat in het derde tijdvak (evenzeer) verhinderd is, zijn er geen
inhaalopties meer.
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