
Erratum Examenreglement examenjaar 2021 en 2022 

 

Artikel 4 Examencommissie 

1.. Het bevoegd gezag stelt een examencommissie in, die bestaat uit de rector, de 

examensecretaris en de jaarlaagcoördinator.   

2. De examencommissie heeft ten minste de volgende taken en bevoegdheden: 

Het vaststellen van richtlijnen en aanwijzingen om schoolexamens te beoordelen en vast te 

stellen, 

3. De examencommissie stelt regels vast over de uitvoering van de taken en bevoegdheden, 

bedoeld in het eerste lid, en de maatregelen die zij in dat verband kan nemen. 

4. Indien een kandidaat bij de examencommissie een verzoek of een klacht indient waarbij 

een lid van de examencommissie is betrokken, neemt het betrokken lid geen deel aan de 

behandeling van het verzoek of de klacht. 

5. De examencommissie stelt jaarlijks een verslag op over haar bevindingen bij het borgen 

van de kwaliteit van de schoolexaminering en verstrekt dit verslag aan het bevoegd gezag. 

 

15a.       Centraal examen in eerder leerjaar [EB. Art 37a]  

In afwijking van artikel 61, tweede lid, kan het bevoegd gezag een leerling uit het voorlaatste 

of direct daaraan voorafgaande leerjaar toelaten tot het centraal examen in één of meer 

vakken, niet zijnde alle vakken van het eindexamen. 

Bij toepassing van het eerste lid wordt het schoolexamen in dat vak of die vakken afgesloten 

voordat in dat leerjaar het centraal examen in dat vak of die vakken aanvangt. 

Artikel 18, vierde lid is van overeenkomstige toepassing. 

Indien toepassing wordt gegeven aan het eerste lid, wordt het derde tijdvak aansluitend aan 

het voorlaatste of direct daaraan voorafgaande leerjaar afgenomen door het College voor 

toetsen en examens. 

Indien de leerling in één of meer vakken centraal examen heeft afgelegd in het voorlaatste 

of direct daaraan voorafgaande leerjaar, en niet is bevorderd tot het volgende leerjaar, 

vervallen de met dit centraal examen of deze centrale examens behaalde resultaten. 

  

Artikel 26  Begin en einde schoolexamen 

1. Het tijdvak waarin het schoolexamen kan plaatsvinden, begint 1 september van het vierde 

leerjaar en wordt uiterlijk twee weken vóór de aanvang van het eerste tijdvak van het 

centraal examen afgesloten 
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Artikel  38 .Cijfers van de toetsen  

  

1. De beoordeling van iedere toets die deel uitmaakt van het schoolexamen, wordt door de 

examinator vastgesteld en uitgedrukt in een cijfer.  

2. Daarbij gebruikt de examinator een schaal van cijfers lopende van 1 tot en met 10 met de 

daartussen liggende cijfers met één decimaal.   

3. Het cijfer wordt door de examinator zo spoedig mogelijk mondeling medegedeeld aan de 

kandidaat.   

4. De kandidaat kan binnen vijf schooldagen na de mededeling van het cijfer bezwaar maken 

tegen de beoordeling bij de examinator, zo niet, dan is het cijfer vastgesteld.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


