Examinering VAVO in tien punten

1

De schriftelijke toetsen van toetsweek 1, 2 en 3 worden 2× per schooljaar aangeboden, 1× in
de reguliere toetsweken en 1× in een aparte toetsperiode. Zie punt 3.

2

Schriftelijke toetsen waarvoor een onvoldoende is behaald (< 6,0) mogen worden herkanst,
waarbij het hoogste cijfer telt.

3

De tweede aanbieding van de toetsen van toetsweek 1 en 2 vindt plaats op een aantal
woensdagmiddagen in periode 3 en 4. De tweede aanbieding van de toetsen van toetsweek 3
vindt plaats in de extra toetsweek in april. Zie het SO rooster in het PTA.

4

Van elke examenkandidaat wordt verwacht dat hij/zij deelneemt aan de eerste aanbieding van
een toets. Degene die de eerste aanbieding heeft gemist moet de tweede aanbieding komen
maken. Van de SO’s 4 van toetsweek 4 is er, vlak voor het eind van het schoolexamen, geen
herkansing mogelijk. In geval van nood wel een inhaalmoment.

5

Wie ziek is in een toetsweek of om andere reden niet aanwezig kan zijn, hoeft zich niet ziek of
af te melden via EduArte of bij de receptie. Maar… wie van de eerste aanbieding geen gebruik
maakt en tijdens de tweede aanbieding ziek is of om andere reden afwezig heeft geen gelegenheid
meer de toets alsnog af te leggen en kan dus het schoolexamen van dat vak niet afronden.

6

Andere toetsen zoals kijk- en luistertoetsen, praktische schoolonderzoeken, mondelinge
schoolonderzoeken en presentaties, worden 1× per schooljaar georganiseerd en mogen dus ook
maar 1× per schooljaar worden afgelegd. Voor mondelinge schoolonderzoeken en presentaties
worden persoonlijke afspraken gemaakt met de docent.

7

Wie meent, bijvoorbeeld door ziekte, niet te kunnen deelnemen aan een kijk- en luistertoets of
praktisch schoolonderzoek, meldt zich netjes af bij de docent én dient per e-mail een verzoek in bij
de opleidingsmanager, mevrouw D. Paauwe (dpaauwe@rockopnh.nl ), met opgaaf van redenen,
om de toets alsnog te mogen afleggen.

8

Wie meent een afspraak voor een mondeling schoolonderzoek of presentatie niet te kunnen
nakomen, meldt zich netjes af bij de docent én dient per e-mail een verzoek in bij de opleidingsmanager, mevrouw D. Paauwe (dpaauwe@rockopnh.nl ), met opgaaf van redenen, om het
betreffende onderdeel alsnog te mogen doen.

9

Ziekmelden via EduArte of bij de receptie is niet nodig en overbodig, maar wie zomaar weg
blijft en zich niet tijdig meldt bij de docent en de opleidingsmanager, loopt het risico het
schoolexamen van het betreffende vak niet te mogen afronden. Zie artikel 18 en 20 van het
Programma van Toetsing en Afsluiting.

10

Wie meent door ziekte of zeer bijzondere familieomstandigheden niet deel te kunnen
nemen aan een of meer zittingen van het Centraal Examen meldt dit tijdig per e-mail aan de
secretaris van de examencommissie, de heer G.H. Bergmans via examenbureau@rockopnh.nl.
Afmelding per telefoon of via EduArte is niet voldoende. Zie art. 19A4 van het Examenreglement.
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