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Inleiding
Het Programma van Toetsing en Afsluiting vormt een onderdeel van het
examenreglement.
Het bevoegd gezag stelt jaarlijks per school vóór 1 oktober een Programma van
Toetsing en Afsluiting vast, dat in elk geval betrekking heeft op het desbetreffende
schooljaar. In het programma wordt in elk geval aangegeven welke onderdelen van
het examenprogramma in het schoolexamen worden getoetst, de inhoud van de
onderdelen van het schoolexamen, de wijze waarop het schoolexamen plaatsvindt,
de periodes waarin of de tijden waarop de toetsen worden afgenomen, de wijze
waarop herkansingen nader zijn geregeld, alsmede de regels die aangeven op welke
wijze het cijfer voor het schoolexamen voor een kandidaat tot stand komt.
De examenregeling en het Programma van Toetsing en Afsluiting worden door de
rector vóór 1 oktober toegezonden aan de inspectie en (digitaal) beschikbaar gesteld
aan de kandidaten; bovendien wordt een exemplaar op school ter inzage gelegd.
(artikel 5, Examenreglement Hyperion Lyceum 2015-2016)
Organisatie van toetsing
Schriftelijke toetsen waaraan voor de leerling een aanzienlijke hoeveelheid leerwerk
is verbonden, worden zoveel mogelijk in de toetsweek afgenomen. Het toetsrooster
wordt uiterlijk twee weken van te voren gepubliceerd. Overige (kennis-)toetsen (zoals
luistertoetsen, spreekvaardigheidtoetsen, samenvattingen, opstellen,
tekstbegriptoetsen, et cetera.) kunnen ook op lesdagen worden afgenomen.
De data staan in dat geval vermeld in de werkwijzer die de leerling over elke nieuwe
periode per vak ter beschikking krijgt of worden ten minste twee weken voor afname
aan de leerling bekend gemaakt.
De eisen voor de praktijkopdrachten worden op schrift gesteld, waarbij in hoofdlijnen
wordt aangegeven op welke wijze de beoordeling tot stand komt en waarbij een
uiterste inleverdatum wordt vastgelegd.

Hulpmiddelen
Tijdens het maken van het schoolexamenwerk mogen alleen hulpmiddelen worden
gebruikt zoals aangegeven in het PTA. Het gebruik maken van ongeoorloofde
hulmiddelen wordt gezien als fraude.
Standaardhulpmiddelen die altijd mogen worden gebruikt bij het maken van
schoolexamenwerk, behalve als deze hulpmiddelen expliciet worden uitgesloten in
het PTA, zijn: schrijfmateriaal, tekenpotlood, blauw en rood kleurpotlood, liniaal met
millimeterverdeling, passer, geometrische driehoek (geodriehoek), vlakgum, eendelig
woordenboek Nederlands, elektronisch rekenapparaat dus geen grafische
rekenmachine.
De rekenmachine mag niet één of meer van de volgende eigenschappen hebben:
lichtnetaansluiting tijdens het examen, opladen tijdens het examen, schrijfrol, alarm
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of ander geluid, alfanumeriek (letters op scherm)*, grafieken weergeven, zend- of
ontvanginstallatie.
Meerregeligheid van het scherm wordt in de criteria niet genoemd. Dit houdt in
dat een meerregelige machine niet is verboden als hij aan de overige criteria
voldoet. Wel is het zo dat de meerregelige machines mogelijkheden hebben die
bij de eenregelige ontbreken, zoals het maken van tabellen.
* Bedoeld is dat er geen teksten kunnen worden ingevoerd of uitgelezen, zoals
bijvoorbeeld met de mobiele telefoon wel kan. De letters ‘sin’ als afkorting van sinus
worden in dit verband dus niet als alfanumeriek beschouwd.
Slaag/zakregeling
De slaag/zakregeling die gehanteerd wordt bij de bepaling van de examenuitslagen
is vastgelegd in het Examenreglement Hyperion Lyceum 2015-2016.

Beoordeling en berekening schoolexamen
In onderstaande tabel staat in hoofdlijnen hoe het schoolexamen in de verschillende
vakken over de verschillende jaarlagen tot stand komt. De wegingen van de
afzonderlijke toetsen binnen een jaarlaag zijn te vinden verderop in dit PTA per vak.
VWO
Vak
4V
Maatschappijleer Eindcijfer telt voor 1/3
mee in
combinatiecijfer.*
ANW

5V

Eindcijfer telt voor 1/3
mee in
combinatiecijfer.
Eindcijfer telt voor 1/3
mee in
combinatiecijfer

PWS

CKV
LO

6V

Eindbeoordeling moet
voldoende zijn.
Bij absentie van drie
Bij absentie van drie
weken of langer
weken of langer
maakt de leerling een maakt de leerling een
vervangende
vervangende
opdracht. Wanneer de opdracht. Wanneer de
leerling door een
leerling door een
blessure niet kan
blessure niet kan
meedoen aan de
meedoen aan de
praktijkopdrachten
praktijkopdrachten
krijgt de leerling een
krijgt de leerling een
begeleidende rol in de begeleidende rol in de
les.
les.
Eindbeoordeling moet Eindbeoordeling moet
voldoende zijn.
voldoende zijn.
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Bij absentie van drie
weken of langer
maakt de leerling een
vervangende
opdracht. Wanneer de
leerling door een
blessure niet kan
meedoen aan de
praktijkopdrachten
krijgt de leerling een
begeleidende rol in de
les.
Eindbeoordeling moet
voldoende zijn.

Schoolexamentoetsen Schoolexamentoetsen Schoolexamentoetsen
tellen mee voor het
tellen mee voor het
tellen mee voor het
eindcijfer SE volgens eindcijfer SE volgens eindcijfer SE volgens
de weging die per vak
de weging die per vak de weging die per vak is aangegeven in het
is aangegeven in het
is aangegeven in het
PTA
PTA
PTA
* Voor het cohort 2015-2018, de leerlingen die dit schooljaar (2015-2016) in 4 vwo
zitten, wordt in de loop van dit schooljaar vastgesteld welke vakken onderdeel zijn
van het combinatie cijfer.
Overige vakken

Als een vak alleen een schoolexamen heeft, dan is het SE cijfer tevens het eindcijfer
dat meetelt bij de uitslagbepaling. In dat geval wordt het SE cijfer afgerond op een
geheel getal. De volgende vakken sluiten af met alleen een schoolexamen:
- Informatica (cijfer)
- LO (beoordeling O/V/G)
- CKV (beoordeling O/V/G)
- ANW (in combinatiecijfer)
- Maatschappijleer (in combinatiecijfer)
- PWS (in combinatiecijfer)
- Natuur, leven en technologie (cijfer)
- Wiskunde D (cijfer)
Als een vak een Centraal Examen heeft, dan is het SE cijfer het cijfer dat is afgerond
op één decimaal. Dit cijfer wordt gemiddeld met het cijfer dat behaald wordt op het
Centraal Examen. Het eindcijfer wordt vervolgens afgerond op een geheel getal.
Bij het afronden na het Centraal Examen wordt alleen gekeken naar de eerste
decimaal. Dat betekent dat een 5,49 een 5 wordt en een 5,50 een 6. De afronding
van het schoolexamen wordt beschreven in het Examenreglement 2015-2016 van
het Hyperion Lyceum.
Rekentoets
De leerlingen maken de rekentoets in leerjaar 5. Deze rekentoets kent alleen een
centraal deel. De rekentoets maakt deel uit van de slaag- /zakregeling, de rekentoets
telt echter niet mee in de compensatieregel. Voor de rekentoets moet minimaal een 5
gehaald worden. De kandidaat heeft wat betreft de rekentoets recht op drie
herkansingen. De afnameperiodes zijn in maart en juni leerjaar 5 en in januari en
maart leerjaar 6. Elke leerling doet verplicht mee aan de rekentoets in maart leerjaar
5; herkansing vindt plaats in juni leerjaar 5.Een eventuele 2e of 3e herkansing kan
gebruikt worden in leerjaar 6 op voorwaarde dat de leerling de rekentoets herkanst
heeft in leerjaar 5.

Herkansingsregeling
Herkansingen vwo 4
Leerlingen hebben het recht om maximaal een keer in leerjaar 4 een opdracht of
toets te herkansen. Dit gebeurt aan het einde van het schooljaar. In het PTA staat
aangegeven welke opdrachten en toetsen herkanst kunnen worden. Leerlingen die
aardrijkskunde en/of wiskunde D en/of Informatica volgen, hebben recht op een extra
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herkansing, die zij kunnen inzetten voor een van deze vakken. Per vak mag
maximaal 1 toets of opdracht herkanst worden. Dit gebeurt aan het einde van het
schooljaar. In het PTA staat aangegeven welke opdrachten en toetsen herkanst
kunnen worden.
Herkansingen vwo 5
Leerlingen hebben het recht om maximaal drie toetsen of opdrachten uit het PTA te
herkansen, waarvan maximaal 1 toets of opdracht per vak. Dit gebeurt aan het einde
van het schooljaar. In het PTA staat aangegeven welke opdrachten en toetsen
herkanst kunnen worden.
Afwezigheid bij toets momenten, inleveren opdrachten/deadline
Indien een leerling door ziekte verhinderd is aan een toets uit het PTA deel te
nemen, waarschuwt één van de ouder(s) of verzorger(s) de teamleider of, bij diens
afwezigheid, een ander lid van de schoolleiding. Let op: het melden van afwezigheid
bij de administratie of de conciërge is niet afdoende. Ziekmelden of afmelden dient
altijd vóór aanvang van de desbetreffende toets te geschieden. Voor een gemiste
toets wordt vooralsnog het cijfer 1.0 toegekend, totdat de toets is ingehaald.
Gemiste toetsen worden ingehaald op de herkansing. Voor elke toets die moet
worden ingehaald, wordt door de leerlingen een herkansing gebruikt. Indien meer
toetsen moeten worden ingehaald, dan er herkansingen zijn, wordt in overleg met de
teamleider een extra toetsmoment vastgesteld.
Bij afwezigheid tijdens een herkansing, kan de toets niet worden ingehaald.
Gang van zaken bij toetsen en/of in toetsweek:
Op het gepubliceerde tijdstip van aanvang van een toets gaat de deur van het lokaal
dicht. Om de rust voor de leerlingen te vergroten gaat de deur pas na 15 minuten
weer open. Leerlingen die te laat aan een toets beginnen, mogen de gemiste tijd niet
inhalen. Zonder correcte afmelding, alsmede in geval van misleiding, wordt voor een
gemiste toets het cijfer 1,0 toegekend, behalve in gevallen van aantoonbare
overmacht of in zeer bijzondere situaties, dit ter beoordeling van de rector.
Inleverdata van (praktijk)opdrachten zijn bindend. Er wordt geen uitstel verleend. Dat
geldt ook voor afgesproken tijdstippen voor het bespreken van eventuele
tussenproducten (deelopdrachten). Indien een opdracht niet voor het afgesproken
tijdstip is ingeleverd, wordt het cijfer 1 toegekend.
Voor spreekbeurten en (mondelinge) presentaties wordt door de docent een datum
afgesproken. Het afgesproken moment wordt beschouwd als een toetsmoment
waarop de relevante regels van toepassing zijn. In het geval van groepsopdrachten
geldt, dat de afwezigheid van één van de groepsleden niet leidt tot uitstel, tenzij de
docent anders besluit.
Het inhalen van toetsen die niet in de toetsweek worden afgenomen, valt ook onder
bovenstaande regeling. De afnamedatum moet tenminste twee weken voor afname
aan de leerlingen zijn gecommuniceerd en vastgelegd.
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Herexamenregeling
Voor een schoolexamenvak dat in een schooljaar wordt afgesloten en waarvoor geen
Centraal Examen is, mag een leerling een herexamen doen over de gehele leerstof.
Let op: een leerling kan dus nooit herexamen doen in slechts één of enkele
onderdelen van het schoolexamen.
Een leerling mag voor één vak herexamen doen. De vakken CKV, LO en het
profielwerkstuk zijn daarvan uitgesloten.
Het behaalde resultaat vervangt de resultaten van de oorspronkelijke toetsen en
praktijkopdrachten. Als het nieuwe cijfer lager is dan het reeds behaalde cijfer, blijft
het oude cijfer staan.
Leerlingen die in een vak herexamen willen doen, melden zich uiterlijk binnen drie
werkdagen na het bekend worden van alle SE cijfers bij de teamleider. De teamleider
raadpleegt de betreffende docent. Binnen drie werkdagen informeert de teamleider
de leerling over de datum van het herexamen.
Teruggaaf van toetsopgaven
Gemaakte toetsen en praktijkopdrachten worden altijd met de leerlingen besproken,
maar mogen niet worden meegegeven. Opgaven van toetsen, herkansingen en
herexamens worden ook niet meegegeven.
Het schoolexamenwerk van leerlingen moet op school bewaard worden tot 1
december volgend op het Centraal Examen. Daarna worden de resultaten uit het
examenjaar als definitief beschouwd en is beroep niet meer mogelijk.
Fraude
Indien een leerling zich met betrekking tot een toets van het examen schuldig maakt
aan fraude of een poging daartoe, worden maatregelen genomen conform het
examenreglement Hyperion Lyceum (artikel 22 en 23).
Beroepsprocedure
De kandidaat heeft tot vijf schooldagen na het vaststellen van een cijfer voor een
toets het recht tegen de beoordelingswijze schriftelijk bezwaar aan te tekenen bij de
rector. Na deze periode wordt het cijfer definitief. De rector, dan wel een daartoe
gemandateerd lid van de schoolleiding, hoort binnen vijf schooldagen na ontvangst
van het bezwaarschrift de kandidaat en de examinator(en). De rector doet
vervolgens binnen vijf schooldagen een uitspraak. Stelt de rector de kandidaat niet in
het gelijk, dan kan deze in beroep gaan bij de in artikel 24 van het examenreglement
Hyperion Lyceum genoemde Commissie van Beroep.
De beroepsprocedure moet afgerond zijn vóór het moment waarop de cijfers bij de
inspecteur moeten zijn ingeleverd; uiterlijk drie dagen vóór het begin van het
Centraal Examen.

Slotbepaling
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In alle gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist de rector na overleg met de
teamleider.

7

