
Exameninformatie Sg. Canisius, examenperiode 2020 

Beste examenkandidaten, 

In deze notitie hebben we de belangrijkste mededelingen over de laatste periode van jouw examenjaar 
op de rij gezet. Lees ze goed door en zet de belangrijkste data thuis op de kalender. 

In dit boekje wordt in plaats van “mavo” de officiële naam “vmbo” of “vmbo-T” gebruikt. 
 
Achtereenvolgens komen hieronder de volgende onderwerpen aan bod: 

• De afronding van je schoolexamen: hoe zorg je ervoor dat je gedaan hebt wat je moet doen? 
• Wel of (nog) niet geslaagd? De examenuitslag op 4 juni. 
• De mogelijkheid om na 4 juni cijfers te verbeteren: de resultaatverbeteringstoetsen. 
• De examenuitslag voor deelnemers aan de resultaatverbeteringstoetsen: 25 juni 
• De uitreiking van de diploma’s. 

 
 
 

1. De afronding van je schoolexamen 
 
Je moet zelf goed controleren of je dit schooljaar: 
• alle opdrachten hebt ingeleverd die je moest inleveren; 
• alle toetsen gemaakt hebt die je moest maken. 

Pas als je alle opdrachten van een vak hebt ingeleverd en ook alle toetsen van dat vak gemaakt hebt, 
kan het eindcijfer van dat vak vastgesteld worden. 
Natuurlijk houdt je docent dit ook in de gaten, maar als je zelf op bepaalde momenten afwezig bent 
geweest, is het ook jouw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat je gemiste opdrachten en 
toetsen inhaalt. 
 
Zoals je inmiddels wel weet, hebben we drie periodes vastgesteld waarin je kunt zorgen dat je je 
schoolexamen van alle vakken afrondt: 
• 1e  ronde: 14 april t/m 22 april 
• 2e  ronde: 7 mei t/m 15 mei 
• 3e  ronde: 25 mei t/m 29 mei 

 
 

 
2. Deelname aan de 2e toetsronde: 7 mei t/m 15 mei 

 
De eerste ronde is inmiddels voorbij; de docenten zullen uiterlijk 27 april om 12.00  uur de cijfers die in 
deze 1e ronde behaald zijn, in Somtoday plaatsen 
We gaan ons dus nu voorbereiden op de 2e ronde. In deze 2e ronde kan je de volgende toetsen maken: 
• inhalen of herkansen van de kijk-/luistertoetsen van de januari-toetsperiode; 
• herkansen van tussentijdse toetsen van periode 3 (van 27 januari tot 15 maart); 
• inhalen van toetsen die je in de 1e ronde nog niet hebt kunnen maken; 
• herkansen van toetsen die je al in de 1e ronde gemaakt hebt. 

 
 
  



Exameninformatie Sg. Canisius, examenperiode 2020 

Wil je deelnemen aan de 2e ronde, dan moet je je zelf daarvoor op tijd aanmelden en wel tijdens de 
meivakantie, namelijk: uiterlijk woensdag 29 april om 18.00 uur: 
• Zit je in Almelo op school, dan meld je je voor die tweede ronde aan via het vak CN-

inhaaltoets/herkansing aanvragen op ItsLearning, net als in de vorige periodes. 
• Zit je in Tubbergen op school, dan meld je je voor die tweede ronde aan via het vak  

CN-4BT-herkansing, het vak CN-4KT-herkansing of het vak CN-4GMT-herkansing. 
 
We hebben jullie herkansingsrecht aangepast. De volgende regels gelden nu: 
• Je mag nu 2 toetsen herkansen. Dat geldt ook als je nog toetsen moet inhalen. 
• Per vak mag je echter slechts één toets herkansen: de twee herkansingen moeten dus van twee 

verschillende vakken zijn. 
We kijken hierbij niet meer naar de herkansingen die je eerder dit schooljaar gemaakt hebt. 

• Als je nog toetsen moet inhalen, mag je die 2 herkansingen spreiden over de 2e en de 3e ronde. 
Als je alle toetsen al gemaakt hebt, moet je de herkansing(en) in de 2e ronde maken, dus in de 
ronde van 7 t/m 15 mei.  

 
 
 

3. Deelname aan de 3e ronde: 25 mei t/m 29 mei 
 
Na de 2e ronde zullen de docenten de cijfers die in die ronde gescoord zijn, uiterlijk maandag 18 mei om 
12.00 uur in Somtoday plaatsen. In ronde 3 kan je vervolgens nog: 
• een toets maken die je nog niet gemaakt hebt; 
• een toets herkansen die je in de 1e of de 2e ronde gemaakt hebt. Je kunt dan echter geen 

tussentijdse toetsen van periode 3 (van 27 januari tot 15 maart) herkansen: dat kan alleen in de 2e 
ronde. 
 

Wil je deelnemen aan deze 3e ronde, dan moet je je daarvoor op tijd aanmelden: uiterlijk woensdag 20 
mei om 18.00 uur. 
Je doet dat op dezelfde manier als hierboven voor de 2e ronde is aangegeven. 
 
 
 

4. Donderdag 4 juni: uitslagbepaling  
 
Op donderdag 4 juni wordt door school officieel vastgesteld of je wel of niet geslaagd bent. Natuurlijk 
kan je in Somtoday je cijfers zien en zelf je conclusie trekken, maar je kan daaraan geen rechten 
ontlenen: de school stelt de uitslag vast op 4 juni.  
 
Om de uitslag vast te kunnen stellen wordt eerst voor elk vak dat met een cijfer afgesloten wordt, een 
onafgerond eindcijfer met één decimaal bepaald; als daarvoor een tweede decimaal afgerond moet 
worden, wordt deze vanaf 5 naar boven afgerond.  
Vervolgens wordt van dat onafgeronde eindcijfer op één decimaal een eindcijfer zonder decimalen 
bepaald: ook hiervoor wordt vanaf 5 naar boven afgerond.   
Twee voorbeelden:  
• 5,44  >>  5,4  >>  5 
• 5,45  >>  5,5  >>  6 

 
Als op die manier alle cijfers zijn vastgesteld, wordt aan de hand van onderstaande norm vastgesteld of 
je wel of (nog) niet geslaagd bent. 
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De leerling van het vmbo-B en vmbo-K is geslaagd, als het volgende geldt: 
A. Het vak lichamelijke opvoeding en een kunstvak (3e leerjaar) zijn met de beoordeling “voldoende” 

of “goed” afgesloten. 
B. Voor geen enkel vak (inclusief het beroepsgerichte profielvak en de beroepsgerichte keuzevakken) 

is het eindcijfer lager dan een 4. 
C. Het eindcijfer voor Nederlands is 5 of hoger. 
D. De totale lijst van de eindcijfers bevat: 

o geen enkel cijfer lager dan 6; óf 
o slechts één onvoldoende, namelijk een 5; óf 
o slechts één onvoldoende, namelijk een 4 en daarnaast minimaal één 7; óf 
o slechts twee onvoldoendes, namelijk tweemaal het cijfer 5 en daarnaast minimaal één 7.  
In vmbo-B en vmbo-K wordt hierbij het gemiddelde van de eindcijfers van de beroepsgerichte 
keuzevakken geteld als het eindcijfer van één vak; als dit gemiddelde geen geheel getal is, vindt 
eerst afronding plaats op basis van de tweede decimaal en daarna op basis van de eerste decimaal. 
De individuele eindcijfers van de keuzevakken tellen dus niet mee bij de toepassing van D. 
 

De leerling die het leerwerktraject van de basisberoepsgerichte leerweg volgt, is geslaagd als zijn 
eindcijfers voor Nederlands, het beroepsgerichte profielvak en het gemiddelde van de beroepsgerichte 
keuzevakken minimaal het cijfer 6 zijn. 
 
De leerling van het vmbo-G/T(mavo)  is geslaagd, als het volgende geldt: 
A. Het vak lichamelijke opvoeding, het profielwerkstuk en een kunstvak (3e leerjaar) zijn met de 

beoordeling “voldoende” of “goed” afgesloten. 
B. Voor geen enkel vak (inclusief het beroepsgerichte profielvak en de beroepsgerichte keuzevakken) 

is het eindcijfer lager dan een 4. 
C. Het eindcijfer voor Nederlands is 5 of hoger. 
D. De totale lijst van de eindcijfers bevat: 

o geen enkel cijfer lager dan 6; óf 
o slechts één onvoldoende, namelijk een 5; óf 
o slechts één onvoldoende, namelijk een 4 en daarnaast minimaal één 7; óf 
o slechts twee onvoldoendes, namelijk tweemaal het cijfer 5 en daarnaast minimaal één 7.  
In vmbo-G wordt het gemiddelde van de eindcijfers van het profielvak (50%) en de beroeps-
gerichte keuzevakken (50%) geteld als het eindcijfer van één vak; als dit gemiddelde geen geheel 
getal is, vindt eerst afronding plaats op basis van de tweede decimaal en daarna op basis van de 
eerste decimaal. De individuele eindcijfers van de keuzevakken tellen dus niet mee bij de 
toepassing van D. 

 
De 4GT-leerling die in een extra vak examen heeft afgelegd, krijgt een vmboT-diploma als hij aan de 
norm voldoet met zeven (inclusief maatschappijleer) niet-beroepsgerichte vakken. Het eindcijfer van 
het beroepsgerichte vak kan daarbij als achtste vak wel een compensatiepunt opleveren, op 
voorwaarde dat voldaan is aan het volledige G-programma en de G-norm wat betreft profielvak en 
keuzevakken. 
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De leerling van het vmbo-T (mavo)  is geslaagd, als het volgende geldt: 
A. Het vak lichamelijke opvoeding, het profielwerkstuk en een kunstvak (3e leerjaar) zijn met de 

beoordeling “voldoende” of “goed” afgesloten. 
B. Voor geen enkel vak is het eindcijfer lager dan een 4. 
C. Het eindcijfer voor Nederlands is 5 of hoger. 
D. De totale lijst van de eindcijfers bevat: 

o geen enkel cijfer lager dan 6; óf 
o slechts één onvoldoende, namelijk een 5; óf 
o slechts één onvoldoende, namelijk een 4 en daarnaast minimaal één 7; óf 
o slechts twee onvoldoendes, namelijk tweemaal het cijfer 5 en daarnaast minimaal één 7.  
 

 
De leerling van de havo en het vwo is geslaagd, als het volgende geldt:  
A. Het vak lichamelijke opvoeding (én voor de vwo-leerling die in 2016-2017 in 4vwo is begonnen: het 

vak ckv) is afgesloten met de beoordeling voldoende of goed. 
B. Voor geen enkel vak (inclusief de onderdelen van het combinatiecijfer) is het eindcijfer lager dan 

een 4. 
C. Voor Nederlands, Engels en wiskunde (A, B, C) samen is maximaal één onvoldoende eindcijfer 

(namelijk het cijfer vijf) behaald. 
D. De lijst van de eindcijfers voldoet aan een van de volgende voorwaarden: 

o alle eindcijfers 6 of hoger; óf 
o slechts één 5 en verder geen onvoldoende; óf 
o slechts één 4 of twee vijven, verder geen onvoldoende en tenminste twee compensatiepunten; 

óf 
o slechts één 4 en één 5, verder geen onvoldoende en tenminste drie compensatiepunten.  
Bij de toepassing van D wordt het combinatiecijfer (het gemiddelde van de eindcijfers van 
godsdienst, maatschappijleer, het profielwerkstuk en het vak ckv1) zelf wel meegeteld, maar de 
aparte onderdelen van het combinatiecijfer niet. Als dit gemiddelde geen geheel getal is, vindt eerst 
afronding plaats op basis van de tweede decimaal en daarna op basis van de eerste decimaal. 

 
Extra vak gevolgd? Als je in meer dan het voorgeschreven aantal vakken eindexamen hebt gedaan, 
wordt (worden) het (de) extra vak(ken) zo nodig buiten beschouwing gelaten bij de vaststelling van de 
uitslag. 
 
Vak op hoger niveau gevolgd? Heb je een vak afgelegd op een hoger niveau dan dat van je eigenlijke 
afdeling, dan geldt het cijfer dat je op dat hogere niveau behaald hebt: er kan geen omrekening 
plaatsvinden naar het lagere niveau. Wel kan je na de uitslagbepaling op 4 juni een resultaat-
verbeteringstoets doen op je eigenlijke niveau, zonder dat dit ten koste gaat van je recht op twee van 
deze toetsen.  
 
 
 

5. Bekendmaking van de uitslag op donderdag 4 juni 
 
De uitslag van vmbo, havo en vwo wordt bekendgemaakt op donderdag 4 juni. Over het tijdstip en de 
manier waarop dit zal gebeuren, ontvang je later nader bericht. 
 
  

                     
1 Bij de kandidaten die in 2016-2017 in 4vwo begonnen zijn, wordt het vak CKV hier niet meegeteld: deze kandidaten hebben 
voor dit vak geen cijfer maar een beoordeling “voldoende” of “goed” (zie ook bij voorwaarde A). 
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6. Beslissing over deelname aan de resultaatverbeteringstoetsen 
 
Naar aanleiding van de uitslag mag elke kandidaat voor een of twee vakken deelnemen aan de  
resultaatverbeteringstoetsen. Het maakt niet uit of je al wel of nog niet geslaagd bent of zelfs niet meer 
kunt slagen. 
De leerlingen van vmbo-B en vmbo-K mogen behalve voor twee theoretische vakken ook nog een 
resultaatverbeteringstoets voor het beroepsgerichte profielvak afleggen.  
 
Heb je in tot nu toe schoolexamen gedaan op een hoger niveau dan je eigen schoolsoort (vmbo, havo) 
of leerweg (vmbo-B, vmbo-K) en valt het cijfer je tegen, dan kan je voor dit vak een resultaat-
verbeteringstoets op je oorspronkelijke niveau afleggen, zonder dat dit ten koste gaat van je recht op 
twee van die toetsen. 
 
Als je een resultaatverbeteringstoets hebt gemaakt, wordt het eindcijfer voor dat vak als volgt opnieuw 
bepaald: 
• Het eerder vastgestelde se-cijfer op één decimaal en het resultaat van de resultaat-

verbeteringstoets (ook een cijfer op één decimaal) worden bij elkaar opgeteld. Het totaal wordt 
door twee gedeeld.  
Levert dit een getal met twee (of meer) decimalen op, dan vindt afronding plaats naar een getal 
met één decimaal; deze afronding geschiedt op basis van de tweede decimaal. 

• Dit gemiddelde met één decimaal wordt vervolgens afgerond op een geheel eindcijfer. Drie 
voorbeelden: 

o (5,4 + 5,4) / 2 = 5,40  >>>  5,4  >>>  eindcijfer is 5 
o (5,4 + 5,5) / 2 = 5,45  >>>  5,5  >>>  eindcijfer is 6 
o (5,4 + 5,6) / 2 = 5,50  >>>  5,5  >>>  eindcijfer is 6  

• Is het nieuwe gemiddelde hoger dan het eerder vastgestelde, dan wordt dit nieuwe gemiddelde je 
definitieve cijfer. Was het eerder vastgestelde gemiddelde hoger dan het nieuwe gemiddelde, dan 
blijft het eerder vastgestelde gemiddelde staan. 

 
Als je een vak op een hoger niveau hebt afgesloten, maar na de 1e uitslag tot de conclusie bent 
gekomen dat je het vak liever op het lagere niveau wilt afsluiten, wordt het nieuwe eindcijfer bepaald 
op basis van het eerder vastgestelde se-eindcijfer op één decimaal en het cijfer van de 
resultaatverbeteringstoets. Afronding vindt op dezelfde manier plaats als hierboven is beschreven. 
 
Bij deelname aan de resultaatverbeteringstoetsen worden je cijferlijst en diploma in alle gevallen 
gedateerd op de dag van de officiële 2e uitslag (25 juni); dit geldt ook als de resultaatverbeteringstoets 
niet tot een beter cijfer geleid heeft. 
 
 

7. Uiterlijk maandag  8 juni: aanmelden voor deelname aan de resultaatverbeteringstoetsen 
 
Als je aan de resultaatverbeteringstoetsen wilt deelnemen, moet je daarvoor uiterlijk maandag 8 juni 
een officiële aanvraag indienen. 
 

Uiterlijk ma. 8 juni 
16.00 uur 

Als je een resultaatverbeteringstoets wilt maken, dan lever je hiervoor een 
schriftelijk verzoek in bij de administratie in je eigen locatie. 

Uiterlijk ma. 8 juni 
16.00 uur 

Als je je schoolexamen hebt afgerond op een hoger niveau en nu een 
resultaatverbeteringstoets wilt afleggen op je eigenlijke niveau, dan lever je 
je hiervoor een schriftelijk verzoek in bij de administratie in je eigen locatie. 
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8. Inhoud en afname resultaatverbeteringstoetsen 
 
De resultaatverbeteringstoets van een vak gaat over alles wat je voor het schoolexamenprogramma van 
dat vak moest kennen en kunnen. Onderwerpen en vaardigheden die alleen op het centraal examen 
getoetst zouden worden, komen echter niet aan bod in de resultaatverbeteringstoetsen.  
 
De resultaatverbeteringstoetsen worden afgenomen in de week van 15 juni. Het rooster wordt later 
bekendgemaakt.  
 
 

9. Uitslag van de resultaatverbeteringstoetsen: donderdag 25 juni 
 
Voorlopig is de uitslag van de resultaatverbeteringstoetsen gepland op donderdag 25 juni, tussen 11.00 
uur en 12.00 uur. De mededeling zal telefonisch plaatsvinden door mentor of teamleider. 
 
 

10. Vrijdag 26 juni of maandag 29 juni: definitief niet geslaagde kandidaten op school 
 
De definitief niet geslaagde kandidaten van zowel vmbo, havo als vwo worden volgens onderstaand 
schema bij de teamleider verwacht, waar zij de cijferlijst in ontvangst nemen en waar zal worden 
besproken of de kandidaat het examenjaar al dan niet opnieuw zal volgen in het schooljaar 2020-2021. 
 
• 4vmbo-BKGT (locatie Tubbergen): vrijdag 26 juni 13.30 uur 
• 4vmbo-T (locatie Almelo): maandag 29 juni om 10.30 uur 
• 5havo (locatie Almelo): vrijdag 26 juni om 14.00 uur 
• 6vwo (locatie Almelo): maandag 29 juni om 09.15 uur 

 
 
 

11. Diploma-uitreiking 
 
Het is helaas niet mogelijk een diploma-uitreiking volgens Canisiustraditie te organiseren. We gaan 
uiteraard wel de diploma’s op een officiële manier op school uitreiken. U ontvangt daarover op een 
later moment meer informatie, maar op dit moment zijn in elk geval de onderstaande data vastgesteld: 
 
1 juli diploma-uitreiking vmbo Tubbergen: 4K1, 4GM1, 4K2 
1 juli diploma-uitreiking havo Almelo 
2 juli diploma-uitreiking vmbo Tubbergen: 4B, 4K3, 4GM2, 4GM3 
2 juli diploma-uitreiking vmbo-T en vwo Almelo 
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12. Inleveren boeken, kluissleutels, rekenmachine en boetebedragen 
 
De planning is dat het inleveren van boeken en ander schoolmateriaal voor beide locaties op maandag 8 
juni gaat plaatsvinden. Je ontvangt hierover later nader bericht. 
 
 

13. Tijdschema 
 
 

14 april t/m 22 april 1e ronde afsluiting schoolexamens 
27 april, 12.00 uur Docenten hebben resultaten 1e ronde in Somtoday geplaatst 
29 april, 18.00 uur Sluiting aanmelding voor 2e ronde: herkansen en inhalen 
7 mei t/m 15 mei 2e ronde afsluiting schoolexamens 
18 mei, 12.00 uur Docenten hebben resultaten 2e ronde in Somtoday geplaatst. 
20 mei, 18.00 uur Sluiting aanmelding voor 3e ronde: herkansen en inhalen 
25 mei t/m 29 mei 3e ronde afsluiting schoolexamens 
4 juni Uitslag: geslaagd of (nog) niet geslaagd 
8 juni, 16.00 uur Sluiting aanmelding voor resultaatverbeteringstoetsen 
15 t/m 19 juni Afname resultaatverbeteringstoetsen 
25 juni, 11.00 – 12.00 Uitslag resultaatverbeteringstoetsen 
26 juni Overleg niet geslaagde kandidaten vmbo-Tubbergen en havo-

Almelo met hun teamleider over volgend schooljaar 
29 juni Overleg niet geslaagde kandidaten vmbo-Almelo en vwo-Almelo 

met hun teamleider over volgend schooljaar 
29 juni t/m 2 juli Diploma-uitreiking 

 
 

 
 

Dhr. J. Buurke (secretaris eindexamen Tubbergen) 
Dhr. R. Delnooz (voorzitter eindexamen Almelo) 
Dhr. U. Domhof (secretaris eindexamen vmbo-T Almelo) 
Mevr. M. Hagedoorn (voorzitter eindexamen Tubbergen) 
Dhr. R. Krijnsen (secretaris eindexamen vwo Almelo) 
Dhr. G. te Lintelo (secretaris eindexamen havo Almelo) 
 
 
Almelo/Tubbergen, april 2020 
 


