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Zoals jullie overal ongetwijfeld gelezen en gehoord hebben, gaan dit
jaar de centrale examens door. Er is al veel gespeculeerd over het hoe
en wat van de centrale examens (CE) en met deze brief geven we
helderheid over hoe Hubertus & Berkhoff dit jaar de centrale examens
gaan organiseren en wat veranderingen zijn ten opzichte van een nietcoronajaar.
Net zoals vorige jaren werkt Hubertus & Berkhoff met flexibele
examens via de computer en niet schriftelijk (met uitzondering van het
vak Frans). Dit geeft ons de mogelijkheid het CE in te plannen tussen
4 april en 2 juli 2021. De leerlingen krijgen binnenkort op naam een
persoonlijk rooster uitgereikt.
Zak/slaagregeling
Je bent geslaagd als:
•

•
•

Onderdeel scholengroep
Voortgezet Onderwijs
van Amsterdam

•
•

al je eindcijfers en je combinatiecijfer (dit is het cijfer van HBR
uit klas 3 en je cijfers van je 4 keuzedelen uit leerjaar 4) een 6
of hoger zijn,
o of je een 5 hebt en voor de rest 6 of hoger,
o of je een 4 hebt, een 7 of hoger en voor de rest 6 of
hoger,
o of je twee keer een 5 hebt, een 7 of hoger en voor de rest
6 of hoger;
het eindcijfer Nederlands is afgerond een 5 of hoger.
geen enkel eindcijfer lager dan een 4 is. Let op: ook voor de
afzonderlijke keuzedelenmoet je tenminste het eindcijfer 4
halen;
je voor Kunstvakken I en Lichamelijke opvoeding een
'voldoende' of 'goed' hebt;
Het gemiddelde van de cijfers van de centrale (praktijk)examens
is 5,5 of hoger

Veranderingen CE in 2021
•

•

•

Je mag dit jaar één eindcijfer van één vak wegstrepen voor de
uitslagbepaling. Dit cijfer wordt wel vermeld op je eindlijst, maar
heeft geen invloed op je slagen of je vervolgopleiding. Deze
mogelijkheid geldt niet voor kernvakken. Bij het vmbo is dat het
vak Nederlands en dit vak mag je dus niet laten wegstrepen.
Deze mogelijkheid staat los van de herkansingsmogelijkheden.
Alle eindexamenleerlingen die opgaan voor het diploma krijgen
een extra herkansingsmogelijkheid. Normaal zou dat één
herkansing zijn, maar dit jaar heb je twee herkansingen.
Leerlingen die tijdens een examen ziek zijn of in quarantaine
moeten, kunnen het examen in overleg met de
examencommissie afleggen op een ander moment.

We realiseren ons dat het allemaal ingewikkeld is en dat er misschien
nog vragen zijn. U kunt die altijd aan ons stellen. Voor nu hopen we u
helderheid te hebben gegeven hoe het CE is ingericht en wat de
veranderingen zijn in dit coronajaar.
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