Beste ouders/verzorgers van leerlingen in de Tweede Fase HAVO,
Ik stuur u dit bericht wellicht ten overvloede, aangezien ik van de meeste van u inmiddels een
getekende verklaring voor gezien van het PTA ontvangen heb. Maar wellicht heeft u het
examenreglement nog niet helemaal aandachtig gelezen en er is een heel belangrijk punt ten aanzien
van het tijdig afmelden voor SE onderdelen. Via dit bericht wil ik hier extra op wijzen, aangezien het
soms mis gaat.
Wat moet u doen wanneer uw zoon of dochter verhinderd is om een SE onderdeel (SE toetsen,
PO’s, dossiers) te maken? Uw zoon of dochter is bijvoorbeeld ziek of moet naar een arts.
Dan moet u de teamleider op de ochtend voor de betreffende toets, hier schriftelijk van op de
hoogte stellen. Zie het bijbehorende artikel in het examenreglement:
3.5 Absentie en te laat komen
3.5.1 Indien een kandidaat om een geldige reden, ter beoordeling van de teamleider, is verhinderd
aan het schoolexamen of een gedeelte daarvan deel te nemen, wordt hem de gelegenheid gegeven
deze toets alsnog af te leggen. De kandidaat legt de reden van verhindering ruim voor het moment
van toetsing ter beoordeling voor aan de teamleider. De afmelding vindt uiterlijk op de dag van het
schoolexamen tussen 08.00-08.30 uur plaats bij de teamleider. Een schriftelijke verklaring van de
ouders/verzorgers bevestigt de verhindering.
3.5.2 In geval van ongeoorloofde absentie wordt artikel 1.4 gehanteerd.
U kunt als ouder of verzorger de teamleider dus een bericht sturen via SOM of, een mail sturen naar:
a.ottingh@cvo-av.nl . Dus ook wanneer u uw zoon of dochter op de reguliere wijze ziek gemeld
heeft, moet er daarna een schriftelijke bevestiging van ouders of verzorgers mijn kant op. Wanneer u
uw zoon of dochter op maandag ziek gemeld heeft, en op dinsdag is er een SE onderdeel, dan mailt u
mij uiterlijk dinsdagmorgen voordat het betreffende SE onderdeel is, dat uw zoon of dochter daar
niet aan kan deelnemen. Dit geldt ook voor leerlingen die de 18 jarige leeftijd bereikt hebben.
Gebeurd dit niet, dan zien we dat als een onregelmatigheid en treedt artikel 1.4.2 van het
examenreglement in werking, zie:
1.4 Onregelmatigheden
1.4.1 Indien een kandidaat zich ten aanzien van enig deel van het eindexamen aan enige
onregelmatigheid schuldig maakt of heeft gemaakt, kan de directeur maatregelen nemen.
1.4.2 De maatregelen bedoeld in het eerste lid die al dan niet in combinatie met elkaar genomen
kunnen worden zijn:
a. het toekennen van het cijfer 1 voor een toets van het schoolexamen of het centraal examen;
b. het ontzeggen van de deelname of de verdere deelname aan een of meer toetsen van het
schoolexamen of het centraal examen;
c. het ongeldig verklaren van een of meer toetsen van het reeds afgelegde deel van het
schoolexamen of het centraal examen;
d. het bepalen dat het diploma en de cijferlijst slechts kunnen worden uitgereikt na een hernieuwd
examen in door de directeur aan te wijzen onderdelen. Indien het hernieuwd examen bedoeld in de
vorige volzin betrekking heeft op een of meer onderdelen van het centraal examen legt de kandidaat
dat examen af in het volgend tijdvak van het centraal examen, dan wel ten overstaan van de
staatsexamencommissie.

Hoe kunt u weten of betreffende toets een SE onderdeel is?
U kunt alle SE onderdelen vinden in het PTA van het leerjaar. Deze is ook op de site onder leerlingennaslagwerken te vinden. Daarnaast staat het of op de studiewijzers die leerlingen ontvangen hebben
en/of het staat ook op SOM bij het huiswerk. En natuurlijk weet uw zoon of dochter zelf heel goed
wanneer er welke SE onderdelen zijn. Dit kunt u dan aan hen vragen.
In havo 4 zijn alle toetsen tijdens de proefwerkweken in januari en aan het einde van het schooljaar
onderdeel van het SE. Daarnaast kunnen er door het jaar heen kleinere SE toetsen zijn, deze zijn te
vinden in het PTA. In havo 5 is bijna alles onderdeel van het SE. Een aantal docenten nemen
diagnostische toetsen af, maar deze zijn ter bevordering van het leerproces en wegen niet mee. Voor
de rest zit alles in havo 5 in het SE. Leerlingen werken immers in havo 5 niet meer voor een overgang,
maar voor een diploma.
Ook voor de rekentoets, waarvan het eerste afname moment een week na de kerstvakantie is, geldt
bovenstaande regel. De rekentoets is immers al een echt CE onderdeel, ook al weegt het resultaat
niet mee. Alle havo leerlingen in Nederland zijn verplicht deze wel gemaakt te hebben.
Ik hoop dat dit bericht bijdraagt aan de duidelijkheid. Ik vind het echt heel vervelend om leerlingen
vanwege het niet correct volgen van de procedures omschreven in het examenreglement het cijfer
1.0 te moeten toekennen. Zeker na afgelopen schooljaar kijkt de inspectie met de scholen mee of het
examenreglement met betrekking tot de schoolexamens correct gehanteerd worden. Dat maakt dat
wij geen oogjes meer kunnen dichtknijpen bij het incorrect of te laat melden van absenties bij schoolen centraal eindexamen onderdelen. Heeft u naar aanleiding van dit bericht nog vragen, schroom
dan niet om contact op te nemen. Voor nu wens ik iedereen alvast een hele goede vakantie. Ik hoop
dat de havo 5 leerlingen de vakantie goed gebruiken om zich voor te bereiden op de aankomende SE
week.
Met vriendelijke groet,
A. (Annemarie) Ottingh MEd
Teamleider HAVO
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