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De onderwerpen van vanavond
➢Extra herkansing

➢Duimregeling

➢Slaag-zakregeling

➢Proeve van bekwaamheid BB/KB

➢Praktijkexamen GL

➢Examens BB/KB

➢Examenrooster GL



Extra herkansing

➢Ook dit jaar mogen leerlingen twee vakken 

herkansen indien nodig. (normaal één 

herkansing) Tweede tijdvak

➢Het hoogste cijfer telt



Duimregeling

➢Op het moment dat de uitslag berekend 

wordt mag er één cijfer weggehaald 

worden bij de slaag- zakregeling.

Dit geldt niet voor Nederlands!

➢Het cijfer komt wel op de cijferlijst te staan.



Slaag en zakregeling GL
➢ Afgerond een 5,5 voor je praktijkexamen

➢ Nederlands is afgerond een 5 of hoger

➢ al je eindcijfers en je combinatiecijfer een 6 of hoger 
zijn, of;

➢ je een 5 hebt en voor de rest 6 of hoger, of;
➢ je een 4 hebt, een 7 of hoger en voor de rest 6 of 

hoger, of;
➢ je 2 keer een 5 hebt, een 7 of hoger en voor de rest 6 

of hoger
➢ CKV en LO moeten een voldoende of goed zijn



Slaag en zakregeling
➢ Geen enkel cijfer lager dan een 4 ook voor keuzedelen BB/KB

➢ Nederlands is afgerond een 5 of hoger

➢ Al je eindcijfers en je combinatiecijfer een 6 of hoger zijn, 
of;

➢ Je een 5 hebt en voor de rest 6 of hoger, of;
➢ Je een 4 hebt, een 7 of hoger en voor de rest 6 of hoger, of;
➢ Je 2 keer een 5 hebt, een 7 of hoger en voor de rest 6 of 

hoger
➢ CKV en LO moeten een voldoende of goed zijn



Slaag en zakregeling 2
➢Het gemiddelde van de centrale examens 

moet afgerond een 5,5 of hoger zijn.

➢Lo2 ( GL) moet voldoende of goed zijn 
afgerond.



Proeve van bekwaamheid BB/KB

➢In de week van 4 t/m 15 april zullen de 

afsluitende praktijktoetsen plaatsvinden.

➢Herkansen/inhalen kan nog in die weken 

individuele afspraken met docenten.



CSPE GL 

➢Op woensdag 13 en 20 april praktijkexamen 
koken/serveren.

➢ In de reguliere dinerlessen  
(ouders/verzorgers als gast 2 per leerling)

➢Dit jaar wordt dat een onderdeel van het PTA



Examens BB/KB

➢Digitaal en flexibel op de computer.
Oefenen trainen 9 t/m 13 mei.
Examens vanaf 16 mei rooster volgt in Magister.

➢ Frans op papier.
vrijdag 13 mei 13:30 – 15:30 uur



Examens GL

Landelijk rooster

maandag 16 mei examen Nederlands GL 13:30 - 15:30

dinsdag 17 mei examen Duits GL     09:00 - 11:00

dinsdag 17 mei examen wiskunde GL     13:30 - 15:30

woensdag 18 mei examen Engels GL    13:30 - 15:30

vrijdag 20 mei examen economie GL 13:30 - 15:30



uitslagdag

➢15 juni tussen 14:00 en 15:00 nog niet 

geslaagden.

➢Vanaf 15:00 uur geslaagden.

➢16 juni cijferlijst ophalen en boeken 

inleveren tijd volgt



Tweede tijdvak

➢20 t/m 22 juni rooster volgt



Vragen via de chat functie of later via de 

email.

M.kramer@hubertusberkhoff.vova.nl



www.hubertusberkhoff.nl


