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SCHOOLEXAMEN-REGLEMENT TWENTS CARMEL COLLEGE, 
LOCATIE LYCEUMSTRAAT 
 

Het schoolexamenreglement is gericht op alle leerlingen in de examenklassen van havo en vwo, te 

weten:  

Cohort 2022-2024 betreft alle leerlingen uit 4 havo in het schooljaar 2022-2023 

Cohort 2021-2023 betreft alle leerlingen uit 5 havo in het schooljaar 2022-2023 

Cohort 2022-2025 betreft alle leerlingen uit 4 vwo in het schooljaar 2022-2023 

Cohort 2021-2024 betreft alle leerlingen uit 5 havo in het schooljaar 2022-2023 

Cohort 2020-2023 betreft alle leerlingen uit 6 vwo in het schooljaar 2022-2023  

 

In kaderexamenreglement (artikelen 1 t/m 36) en het schoolexamenreglement (artikelen 1 t/m 23) 

staan alle rechten en plichten van de leerlingen. Deze reglementen zijn gebaseerd op het 

Examenbesluit, een gedeelte uit de Wet op het voortgezet onderwijs en staan dus boven het 

leerlingenstatuut.  

 

De leerlingen dienen kennis te hebben genomen van beide reglementen. Voor meer info: 

Lyceumstraat -> downloads-> PTA/ Examens 

 

Bij onduidelijkheden dient contact met de examensecretaris opgenomen te worden. 

 

Artikel 1   Schoolexamen  

 

Het schoolexamen voor havo en voor vwo bestaat uit: schriftelijke of mondelinge toetsen, praktische 

opdrachten, een profielwerkstuk en handelingsdelen. De directeur draagt de eindverantwoordelijkheid 

voor het schoolexamen en stelt voor elk onderdeel regels op. Deze regels worden artikelsgewijs 

uitgewerkt.  

 

Artikel 2  Tijdstippen schoolexamens / afsluiting / toetsweken  

 

1. Het schoolexamen havo wordt afgenomen in de schoolexamenjaren 4 havo en 5 havo. Het  

  schoolexamen vwo wordt afgenomen in de schoolexamenjaren 4 vwo, 5 vwo en 6 vwo.  

 

2.  De vakken met een schoolexamen en een centraal examen worden - voor het onderdeel  

  schoolexamens - afgesloten aan het einde van toetsweek 3 in het examenjaar.  

 

3.  De vakken met alleen een schoolexamen worden afgesloten op een eerder tijdstip.  

 

4.  Een sectie kan een leerling toestaan een schoolexamen voor een vak eerder af te sluiten. De  

  sectie stelt hiervoor richtlijnen op en neemt deze richtlijnen op in het PTA voor het betreffende  

  vak.  

 

5.  Toetsweken  

  o  Voor 4 havo en 4 en 5 vwo zijn er vier toetsweken in een schooljaar.  

  o  Voor 5 havo en 6 vwo zijn er drie schoolexamenweken in een schooljaar. 

  o  Het streven is om in een toetsweek niet meer dan twee schriftelijke (schoolexamen)toetsen op  

    één dag te plannen. Leerlingen kunnen in een toetsweek maximaal drie schriftelijke  

   (schoolexamen)toetsen op één dag krijgen.  
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Artikel 3  Het programma van toetsing en afsluiting (PTA) van elk schoolexamenvak  

 

1.  In het PTA is vastgelegd hoe het schoolexamen eruit ziet. De inhoud van het PTA is gebaseerd  

  op wettelijke exameneisen en daarom bindend voor leerlingen en voor docenten.  

2.  Voor elk vak wordt per cohort een PTA gemaakt door de betreffende sectie. Vorm en inhoud  

  worden vastgesteld door de directie. Elke sectie draagt de verantwoordelijkheid voor de door  

  haar gemaakte PTA’s. De directie zorgt voor afstemming tussen de PTA’s en stelt deze definitief  

  vast. 

3.  Een PTA kent een vaste inhoud. Per vak is opgenomen: het aantal toetsen, omschrijving van de  

  toetsstof, toetsvorm, de toetsduur, de periode van toetsing, de weging van de toets in het totale  

  schoolexamen en de eventuele herkansingsmogelijkheid.  

4. Alle vakken in de bovenbouw zijn schoolexamenvakken.  

5.  Het PTA is elk jaar vóór 1 oktober digitaal beschikbaar via de website van de school. Op verzoek  

  van een leerling en/of ouders kan het PTA schriftelijk beschikbaar worden gesteld.  

6.  Het PTA wordt elk jaar vóór 1 oktober toegezonden aan de inspectie. 

 

 

Artikel 4  Cijfers schoolexamen / omzetten schoolexamencijfers in waardering  
 
1.    Cijfers voor toetsen of opdrachten in het kader van het schoolexamen worden afgerond op één 

decimaal. In deze schaal van cijfers komt aan de gehele cijfers van 1 tot en met 10 de 
 volgende betekenis toe:  
  1 = zeer slecht    6 = voldoende  
  2 = slecht      7 = ruim voldoende  
  3 = zeer onvoldoende    8 = goed  
  4 = onvoldoende     9 = zeer goed  
  5 = bijna voldoende     10 = uitmuntend 

 
2.  Indien een kandidaat in een vak door twee docenten is geëxamineerd, dan bepalen deze  

docenten in onderling overleg het cijfer voor het betreffende schoolexamen. 
Indien de docenten daarbij niet tot overeenstemming komen, wordt het geschil voorgelegd aan de 
betreffende adjunct-directeur. Deze kan hierover in overleg treden met beide docenten. Indien het 
geschil niet kan worden beslecht, kan de adjunct-directeur een onafhankelijke docent 
aanwijzen om het werk opnieuw te beoordelen. De beoordeling van deze docent komt in de 
plaats van de eerdere beoordelingen.  

 
3.  Voortgangscijfers, overgangscijfer, eindcijfer schoolexamen.  

Alle toetsen in 4 havo en 4 en 5 vwo zijn overgangstoetsen, zo ook eventuele SE-toets(en) van 
elk vak in het schooljaar. Deze SE-toets/toetsen is/zijn behalve overgangstoets ook school- 
 examentoets en kan hierbij een andere weging hebben. In het PTA wordt de school-  
 examentoets als zodanig vermeld en zal in de meeste gevallen in de afsluitende toetsweek 
worden afgenomen. Het overgangscijfer is het gewogen gemiddelde van alle toetsen en evt. 
praktische opdrachten.  

  
 De vakken behorende tot het combinatiecijfer tellen als volwaardige vakken mee bij de 

bevordering, mits ze in dat schooljaar aangeboden worden. Het gaat om de vakken Ckv, 
Levensbeschouwing, Maatschappijleer en algemene natuurwetenschappen(vwo). 

 
 Het voortgangscijfer praktische opdrachten kan worden meegenomen bij de berekening van het  
overgangscijfer. Indien dit niet het geval is, wordt het meegenomen bij de berekening van het  
schoolexamencijfer.  
 
Voortgangscijfers en blokcijfers zijn altijd cijfers afgerond op één decimaal (zie artikel 23). Het  
eindcijfer schoolexamen is het gewogen gemiddelde van alle schoolexamentoetsen en evt.  
praktische opdrachten.  
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Indien bij de zogenaamde schoolexamenvakken, met andere woorden vakken zonder centraal  
examen, het eindcijfer schoolexamen niet een geheel getal is, dan wordt dat getal, afgerond op 
één decimaal (voorbeeld: een 5,45 wordt 5,5 en daarmee eindcijfer 6).  
 

5.  Een sectie heeft de mogelijkheid om de beheersing van algemene en vakvaardigheden in een  

  apart schoolexamencijfer uit te drukken. Voorwaarden hierbij zijn: een omschrijving in het PTA  

  welke aspecten worden beoordeeld, een beoordeling in hele cijfers en meerdere  

  beoordelingsmomenten. 

 

Artikel 5   Mededelen schoolexamencijfers  

1. Schoolexamencijfers worden gerapporteerd aan de leerling en zijn ouder(s), voogd(en) of  

  verzorger(s). Leerlingen ouder dan 18 jaar bepalen zelf of ouder(s)/verzorger(s) toestemming  

  krijgen.  

 

2.  Aan het einde van het laatste blok van het jaar waarin het centraal examen plaats vindt, ontvangt  

  de leerling een schoolexamenlijst. Deze lijst bevat:  

  a. per vak alle cijfers, die meetellen voor het schoolexamen.  

  b. een beoordeling in woorden (naar behoren: voldoende of goed) voor die vakken waarvoor  

  geen cijfer wordt vastgesteld;  

  c. een beoordeling van het profielwerkstuk.  

 

Artikel 6   Bezwaren tegen een beoordeling / in beroep gaan tegen een (nieuwe)  

    beoordeling  

 

Deze regeling geldt voor: toetsen, praktische opdrachten en zelfstandige opdrachten in het kader van 

handelingsdelen.  

1.   Uitgangspunt: De docent maakt een beoordeling bekend en laat leerlingen het resultaat  

  evalueren aan de hand van de gestelde beoordelingscriteria (zie artikel 43, lid 4). Indien de  

  docent deze procedure niet volgt, kan de leerling binnen drie dagen bij de directie bezwaar  

  aantekenen. De directie zorgt er voor dat de docent de richtlijn genoemd in de eerste zin volgt.  

 

2.  Bezwaar, procedure: De leerling kan binnen tien dagen bij de examencommissie, met redenen  

  omkleed, bezwaar indienen tegen een beoordeling. De examencommissie brengt gemotiveerd  

  advies uit aan de directie.  

 

3.  De leerling kan binnen drie dagen tegen de afwijzing van het beroep (zie artikel 14.2) of tegen de  

  nieuwe beoordeling in beroep gaan bij de beroepscommissie van de Stichting Carmelcollege.  

  Voor adres beroepscommissie, zie artikel 6. Artikel 43 Schriftelijke en / of mondelinge toetsen in  

  het kader van het schoolexamen 

 

Artikel 7   Schriftelijke, mondelinge en / of praktische toetsen in het kader van het 

schoolexamen  

 

Deze toetsen zijn vastgelegd in het PTA.  

 

1.  Aantal toetsen per vak  

  Het schoolexamen bestaat voor de meeste vakken uit vier schoolexamentoetsen. De eerste  

  schoolexamentoetsen worden in 4 havo resp. 4 & 5 vwo afgenomen. De overige  

  schoolexamentoetsen vinden plaats in het examenjaar.  

 

2.  De sectie bepaalt de keuze van het onderwerp. Het opstellen / vaststellen van de toetsen  

  geschiedt door de sectie, waarbij individuele docenten het voorwerk verrichten.  

 

3.  De beoordelingscriteria van de schriftelijke toetsen worden opgesteld door de sectie. De  
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  beoordelingscriteria worden tegelijk met de toets vastgesteld.  

 

4.  De beoordeling van de schriftelijke, mondelinge en / of praktische toetsen wordt gedaan door de       

             individuele docent aan de hand van de vooraf vastgestelde beoordelingscriteria. 

 

5.  Indien de sectie dit wenst, kunnen onderdelen van het leerproces dat voorafgaat aan de toets bij  

  de beoordeling van de toets worden opgenomen. Secties die hiervan gebruik wensen te maken,  

  geven dit aan in het PTA van het betreffende leerjaar.  

 

 Bovenstaande kan alleen indien de gehele sectie in het betreffende leerjaar dit unaniem en  

  uniform beoordeelt.  

 

6.  Gewicht toetsen: De sectie doet een voorstel, de directie stelt vast. Het gewicht van toetsen wordt  

  in het PTA vermeld. De in 4 havo resp. 4 en 5 vwo afgenomen schoolexamentoetsen tellen ook  

  mee als overgangstoetsen eventueel met een afwijkende wegingsfactor.  

 

7.  Er is een herkansingsregeling. Zie artikel 10b kaderregeling examenreglement. 

  

8.  Ook vakken die uiteindelijk moeten worden afgesloten met de kwalificatie „naar behoren” brengen  

cijfers voor schoolexamentoetsen uit.  

De waardering „naar behoren‟ wordt pas bij de afsluiting van deze vakken gegeven.  

Een eindcijfer lager dan 5,5 geldt als „niet naar behoren‟.  

Een eindcijfer hoger dan 5,5 en lager dan 7,5 geldt als „naar behoren, voldoende‟  

Een eindcijfer 7,5 of hoger geldt als „naar behoren, goed‟.  

De waardering in woorden wordt op het einddiploma vermeld.  

 

Artikel 8   Afwezig zijn bij schoolexamentoetsen, bij het uitvoeren van praktisch  

   opdrachten of bij het op de vastgestelde tijd inleveren van verslagen  

 

1. Bij afwezigheid door ziekte dient melding voor aanvang van iedere toets door ouders te  

geschieden. Leerlingen van 18 jaar en ouder mogen zich ook zelf ziekmelden.  

2. Afwezigheid bij SE-toetsen wordt alleen toegestaan indien de leerling toestemming heeft 

gekregen van de examensecretaris. 

3. Indien de leerling zich niet houdt aan de door de school vastgelegde gedragsregels inzake 

afmelding wegens ziekte of wegens een andere reden, dan ziet de directie deze afwezigheid als 

'afwezigheid zonder geldige reden'. (zie art. 6.5.f, van het examenreglement).  

4. Het inhalen van een SE-toets vindt plaats tijdens de herkansingsperiode. Dit betekent dat een 

toets, die ingehaald moet worden, niet meer herkanst kan worden.  

5. Te laat komen bij een SE-toets kan als onregelmatigheid worden gezien. Indien de leerling meer 

dan 5 minuten te laat is, dient de leerling zich eerst te melden bij de examensecretaris.  

6. Voor gemiste toetsen die alleen voor het rapportcijfer meetellen (voortgangstoetsen) gelden 

andere regels. Met de vakdocent wordt een inhaaldatum gepland.  

 

 

 

 

Artikel 9  Praktische opdrachten in het kader van het schoolexamen  

 

Bij de uitvoering van praktische opdrachten wordt getoetst of kennis en vaardigheden kunnen worden 

toegepast. Praktische opdrachten kunnen deel uitmaken van het schoolexamen en zijn – indien van 

toepassing - vastgelegd in het PTA.  

1.  Praktische opdrachten worden opgesteld / uitgekozen door de sectie, waarbij individuele  

  docenten het voorwerk verrichten.  
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2.  De directie kan een de sectie opdracht geven een praktische opdracht te veranderen of te  

  vervangen indien praktische opdrachten van vakken een duidelijk overlap vertonen.  

3. Op de in het PTA vastgesteld momet wordt de praktische opdracht ingeleverd.  

4.  De einddata mogen niet liggen in de drie werkdagen vóór en na een toetsweek. De directie kan  

  docenten / secties opdracht geven data te veranderen indien er sprake is van opeenhoping van  

  praktische opdrachten en / of handelingen in een bepaald blok.  

5.  De beoordelingscriteria worden van tevoren door de sectie aan de leerling medegedeeld.  

  Praktische opdrachten worden beoordeeld door de individuele docent, aan de hand van de  

  vastgestelde beoordelingscriteria, die door de sectie zijn opgesteld.  

6.   De groepsbeoordeling voor praktische opdrachten, die gemaakt zijn door een groep, geldt voor  

  ieder groepslid.  

7.  Indien een leerling aanwijsbaar fraude heeft gepleegd of op basis van evaluatiegegevens in de  

  groep ernstig is tekort geschoten, dan kan de directie hem het cijfer 1,0 toekennen. Zie art. 6.2.a.  

   

Artikel 10  Handelingsdeel  

 

Het handelingsdeel kan deel uitmaken van het schoolexamen. De onderstaande procedure geldt voor 

zelfstandige opdrachten die leerlingen in het kader van een handelingsdeel moeten verrichten en die 

op een bepaald tijdstip ter beoordeling moeten worden ingeleverd. Deze opdrachten zijn vastgelegd in 

het PTA. De procedure geldt niet voor handelingen die volledig deel uitmaken van het 

standaardleerprogramma, zichtbaar in een studiewijzer. 

1.  Aantal:  

  De sectie stelt het aantal handelingen vast in overeenstemming met het beschikbare aantal slu.  

  

2.  Keuze uit soorten handelingen:  

  De sectie bepaalt welke soorten handelingen moeten worden uitgevoerd.  

  Handelingen kunnen individuele opdrachten en groepsopdrachten zijn.  

  De sectie bepaalt de inhoud.  

 

3.  De directie kan een de sectie opdracht geven een handeling te veranderen of te vervangen indien  

  handelingen bij vakken een niet verantwoorde overlap vertonen.  

 

4.  Planning: Op de door de docent vastgestelde datum wordt de handelingsopdracht ingeleverd.  

  De einddatum mag niet liggen in de drie werkdagen vóór en na een toetsweek.  

 

  De directie kan docenten / secties opdracht geven data te veranderen indien er sprake is van  

  opeenhoping van praktische opdrachten en / of handelingen in een bepaald blok.  

 

5.  Beoordelingscriteria handelingen: De beoordelingscriteria worden door de sectie opgesteld en  

  van tevoren door de sectie aan de leerling medegedeeld.  

  De beoordeling van de handelingsopdracht wordt uitgevoerd door de individuele docent; de  

  docent houdt zich aan de criteria. Het oordeel luidt “naar behoren voldoende”, “ naar behoren  

  goed” of “niet naar behoren”. 

   Bij een handelingsopdracht uitgevoerd door een groep geldt het oordeel voor elk lid van de  

  groep.  

 

6.  Indien zonder geldige reden een handelingsdeel niet op de in het PTA genoemde einddatum is  

  ingeleverd, dan leidt dit automatisch tot de beoordeling “niet naar behoren”. Het handelingsdeel  

  dient te worden aangevuld met een (nieuwe) opdracht. Deze opdracht dient binnen 14 dagen na  

  het geven van deze opdracht te worden ingeleverd. Dit valt onder het artikel 6 van het  

  examenreglement.  
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7.  Indien aan een zelfstandige opdracht in het kader van het handelingsdeel de kwalificatie “naar  

  behoren (voldoende of goed)” wordt onthouden dan is een tweede uitgebreide opdracht verplicht.  

  Aan het handelingsdeel wordt een extra opdracht toegevoegd. De opdracht wordt uitgevoerd op  

  speciale werkbijeenkomsten tijdens rapportvergaderdagen (zichtbaar in het jaaroverzicht) 

 

8.  Doorstroming naar een volgend leerjaar is niet mogelijk indien een leerling zonder geldige reden  

  in gebreke blijft. In het examenjaar kan in dat geval het diploma niet worden verkregen.  

 

Artikel 11  Profielwerkstuk, combinatiecijfer en schoolexamen rekenen  

 

Het profielwerkstuk maakt deel uit van het schoolexamen en is vastgelegd in het PTA. In de 

voorexamenklas wordt een begin gemaakt met het profielwerkstuk. Het profielwerkstuk kent een 

vastgestelde inleverdatum.  

 

Het “combinatiecijfer” bestaat uit de vakken maatschappijleer, levensbeschouwing, Culturele en 

Kunstzinnige Vorming (CKV) en het profielwerkstuk, bovendien ANW voor vwo. De afgeronde 

eindcijfers van deze afzonderlijke onderdelen worden gemiddeld en opnieuw afgerond. Het 

“combinatiecijfer” weegt op de eindlijst bij het examen even zwaar als de cijfers voor ieder ander vak. 

Cijfers voor levensbeschouwing, maatschappijleer, Culturele en Kunstzinnige Vorming (CKV), ANW 

en profielwerkstuk mogen ieder afzonderlijk niet lager dan 3.5 (eindcijfer 4) zijn.  

 

Wanneer het profielwerkstuk wordt beoordeeld met een cijfer lager dan 3.5 (eindcijfer 4), moet een 

nieuw profielwerkstuk gemaakt worden. Indien het profielwerkstuk opnieuw beoordeeld wordt met een 

cijfer lager dan 3.5 (eindcijfer 4) wordt de leerling uitgesloten van deelname aan het Centraal Examen.  

 

Leerlingen in 5 havo met het profiel C&M die geen wiskunde in hun programma hebben moeten een 

schoolexamen rekenen (3F niveau) afleggen. Afnamevorm wordt door de sectie wiskunde ruim voor 

aanvang van de toets medegedeeld aan de kandidaat. Afnamemoment wordt in overleg met de 

kandidaat vastgesteld. Het resultaat van deze toets telt niet mee voor de uitslag maar wordt vermeld 

op een bijlage bij de cijferlijst.  

 

Artikel 12  Niet op de vastgestelde tijd kunnen inleveren van een handelingsdeel,  

   praktische opdrachten of profielwerkstuk.  

 

De leerling kan minstens één week voor de vastgestelde inleverdatum, met redenen omkleed, om 

uitstel vragen. Eventueel uitstel wordt alleen door de directie verleend. Voordat het uitstel wordt 

verleend, overlegt de schoolleiding met de mentor en met de vakdocent. Indien er sprake is van een 

groepsopdracht geldt het uitstel voor de hele groep.  

 

Artikel 13  Regeling voor het uitvoeren van handelingen die volledig deel uitmaken van het  

   standaardleerprogramma, vastgelegd in het PTA en zichtbaar in een studiewijzer 

    

 Conform de eisen vastgelegd in het PTA van een vak moeten bepaalde handelingen worden 

uitgevoerd en daarna van een akkoord door een docent worden voorzien.  

 

 1.  Een leerling die in één of meerdere blokken zonder geldige reden in gebreke blijft, kan niet  

  doorstromen naar een volgend leerjaar. Om te worden toegelaten moet de leerling op speciale  

  werkdagen alle niet uitgevoerde handelingen alsnog uitvoeren op een zodanige wijze dat de  

  docent het oordeel „naar behoren‟ kan geven‟.  

2.  Elk blok informeert de docent de mentor van de leerling over de opgelopen achterstand. De  

  mentor informeert de afdelingscoördinator en de ouders van de leerling.  

3.  Aan een leerling die aan het einde van het examenjaar in gebreke blijft kan geen diploma  

  uitgereikt worden. 
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Artikel 14  Toetsen en aanwezigheid  

 

Het examenjaar kent drie cijferperioden die worden afgesloten met een toetsweek waarin SE-toetsen 

afgenomen worden. Toetsen kunnen ook buiten de toetsweek plaatsvinden. Deelname aan alle 

toetsen is verplicht.  

 

Artikel 15  Inleverdata/ te laat inleveren en andere onregelmatigheden  

 

 1.  In de PTA’s en studiewijzers zijn officiële inleverdata vastgesteld met betrekking tot dossiers,  

  verslagen, werkstukken en handelingsdelen.  

 

 2.  Het niet houden aan de inleverdata wordt gezien als een onregelmatigheid.  

 

 3.  Bij alle schoolexamentoetsen gelden dezelfde regels als bij het CE. Fraude op welke manier dan  

  ook kan leiden tot uitsluiting van het CE en de directie bepaalt de wijze waarop wordt bestraft.  

 

 4.  Bij toetsen is elektronische apparatuur verboden. Hieronder worden onder andere smartphones,  

  tablets, smartwatches en andere informatiedragers verstaan. Deze apparatuur dient in een kluisje  

  achtergelaten te worden. Elektronisch materiaal benodigd voor het maken van een toets is voor  

  een aantal vakken wel toegestaan.  

 

Artikel 16  Hulpmiddelen bij toetsen  

 

1. Bij sommige toetsen zijn speciale hulpmiddelen nodig.  

 Bij het vak wiskunde mag je een grafische rekenmachine (GR) als hulpmiddel gebruiken.  

 Tijdens een schoolexamen of examen mag de grafische rekenmachine niet van een andere 

leerling geleend worden. De GR moet in de examenstand gezet worden direct voor aanvang het 

SE/ CE. (zie examenblad voor de regels omtrent het gebruik van de grafische rekenmachine bij 

wiskunde) 

 

 2.  Het is niet toegestaan om in of op hulpmiddelen geschreven te hebben, dan wel aantekeningen  

  er in verborgen te hebben. Bij overtreding hiervan wordt fraude gepleegd. 

 

 3.  Voor het CE is wettelijk vastgesteld welke hulpmiddelen toegestaan zijn.  

 

Artikel 17  Herkansing  

 

 1.  In het PTA is opgenomen welke toetsen herkansbaar zijn.  

 

2.  Herkansingen vinden plaats op door de school aan te wijzen momenten. Deze momenten worden  

  in de jaaragenda aangegeven.  

 

 3.  Om zich in te schrijven maakt de leerling gebruik van SOMtoday/ Forms. Indien de  

  herkansingsaanvraag te laat ingediend wordt, is het recht op een herkansing verspeeld.  

 

4.  Het hoogste van de cijfers behaald bij de herkansing en bij de eerder afgelegde toets geldt als  

  definitief cijfer voor de desbetreffende toets.  

 

5.  Indien er, vanwege welke reden dan ook, niet wordt deelgenomen aan de      

  herkansingsmogelijkheid, vervalt de betreffende herkansing. Het alsnog maken van een  

  herkansing is niet mogelijk.  
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Artikel 18  Cijfercontrole  

 

Leerlingen zijn verplicht om iedere cijferlijst te controleren. Onjuistheden dienen binnen 3 dagen na 

verstrekking van de lijst gemeld te worden. In het examenjaar dient de leerling de lijst voor gezien te 

tekenen waarna deze naar de Inspectie wordt gestuurd.  

 

NB. Voor informatie m.b.t. de uitslag van het eindexamen, herexamens en diplomering zie art. 23 t/m 

29.  

 

Artikel 19 Handelingsdeel LOB  

 

De handelingsdelen LOB vormen een verplicht onderdeel van het mentoraat in de bovenbouw. 

 

 

Artikel 20 Onvoorziene omstandigheden  

 

 In alle gevallen waarin het schoolexamenreglement van het TCC Lyceumstraat niet voorziet, beslist de 

locatiedirecteur. 


