Regeling herkansing schoolexamen leerjaar 3 en leerjaar 4 (2020-2021)
Wat:
Voorwaarden voor het herkansen van een toets uit het schoolexamen
(vastgelegd in het Examenreglement vmbo – Christiaan Huygenscollege)
−
−
−
−
−

−
−

Leerlingen van leerjaar 3 hebben recht op het herkansen van één toets uit
periode 1, periode 2 of periode 3;
Leerlingen van leerjaar 4 hebben recht op het herkansen van één toets uit
periode 5 of periode 6;
Leerlingen met een beroepsgericht keuzevak met een eindcijfer lager dan een
4 hebben recht op één herkansing per beroepsgericht keuzevak na periode 6;
Leerlingen met een onvoldoende SE-cijfer voor KCKV, LO of maatschappijleer
hebben recht op één herkansing voor elk van deze vakken na periode 7;
Leerlingen met een niet volledig en daarmee niet afgesloten LOB-dossier
krijgen één mogelijkheid om het LOB-dossier alsnog volledig af te sluiten na
periode 7;
Toetsen die onrechtmatig zijn (beoordeeld met een cijfer 1,0), mogen niet
herkanst worden;
Bij een herkansing geldt dat het hoogste cijfer telt.

Hoe:
Procedure aanvraag en afname herkansing
De leerling overlegt met de mentor en/of de vakdocent over de toets die
herkanst gaat worden.
De aanmelding voor een herkansing gaat digitaal via Magister:
− De leerling vinkt de toets die herkanst gaat worden aan bij ‘activiteit’ –>
‘herkansing leerjaar 3’ of ‘herkansing leerjaar 4’.
In de jaarplanning/agenda op de website staat de datum en de tijd waarop de
aanmelding voor herkansing moet zijn ingevuld.
In de jaarplanning/agenda staat de datum waarop de herkansing wordt
afgenomen.
Op het dagrooster staat in welk lokaal en op welk tijdstip de herkansing door de
leerling gemaakt moet worden.
Een leerling die zich aanmeldt voor een herkansing wordt verwacht tijdens het
afnamemoment. Het gaat tenslotte om het verbeteren van de cijfers.
Zonder correcte afmelding wordt de afwezigheid geregistreerd als spijbelen; de
herkansing kan dan niet meer gemaakt worden.

Regeling herkansing schoolexamen leerjaar 3 en leerjaar 4

