
Leerling- en 
ouderavond klas 6

11 oktober 2022



• Mentoren

• Ondersteuner klas 6 (Pauline Gombert):PWS, commissies, examen (SE en CE) 

• Bovenbouwondersteuner (Lidwien Smeur) maatwerkleerlingen

• Conrector bovenbouw (Alderik Visser)

• Decanaat (Willy Reinalda en Yvonne Frankema)

• Decanaat

Rolverdeling klas 6



12 april Laatste cijfercontrole SE

13 of 14  april LSD

8, 9 10  mei Examenvoorbereiding

11 -26 mei CSE 

Tijdpad (richting) eindexamen 



26 mei Gala

14 juni Uitslag CSE 1: alle leerlingen worden 
gebeld

19-20 juni CSE 2: voor leerlingen met een 
herexamen

30 juni Uitslag CSE2 en diploma-uitreiking in de 
Nieuwe Kerk om 13.30 uur

Tijdpad (richting) eindexamen 



Op mijneindexamen.nl vind je alle informatie die je nodig hebt om je voor 
te bereiden op de centrale examens zoals oefenexamens, tips, je rooster 
en algemene info en regels voor het centraal examen 2023.
Mijneindexamen.nl is een webapp. Dit betekent dat het een website is die 
zich gedraagt als app. Je kunt de website openen in je browser. Als je op 
een mobiel apparaat de website bezoekt dan kan je deze vastzetten aan je 
beginscherm. Een app-icoontje verschijnt op je scherm waardoor je de 
site makkelijk kunt terugvinden.

Handige webapp



Wanneer ben je geslaagd?
Voor SE: LO voldoende of goed en maatschappijleer (afgerond 

in klas 4) en PWS (samen combinatiecijfer) beide niet 
lager dan een 4.



Wanneer ben je geslaagd?

Voor SE+CSE: *alles 6 en 1 x 5 
*Qua onvoldoendes maximaal: 5 5, 4 of 4 5, 
gemiddelde 6,0 : dus tegenover elke 5 moet een 7 staan
Dus: 7,7, 5,5,6,6,6,6: geslaagd
*en voldaan aan kernvakkenregeling (maximaal 1x5 op 
Nederlands, Engels en wiskunde).

Voor CSE: Gemiddelde van minimaal 5,5 gehaald op het CSE



Wanneer cum laude?

Gemiddelde eindcijfer (SE+CSE) is minimaal 8,00.

Voor geen enkel vak (combinatiecijfer telt alleen als geheel) is het niet-
afgeronde eindcijfer lager dan een 7.
Extra Keuzevak kan weggelaten worden bij uitslagbepaling, als hierdoor 
Cum Laude in gevaar komt



Wat als je niet (direct) slaagt?

Indien nog kans van slagen: tweede tijdvak (één vak herkansen).

Bij definitief gezakt:

- Overdoen
- VAVO- deelcertificaten 
- …..



LOB/Decanaat: Willy Reinalda en Yvonne Frankema

Alle leerlingen gesproken over voorlopige studiekeuze
Nu individuele gesprekken (meestal na interessetest)
Studiekeuzespecial uitgedeeld
Overzicht open dagen per mail

C-toets: LOB-verslag (keuze per eind november)

Duwo.nl (Stichting kamer verhuur in het westen van het land)



Nuttige sites van de RUG

www.studeermeteenplan.nl
www.studiekeuze123.nl

voor tussenjaar: www.expeditienoord.com

Of mailen naar: studiekiezers@rug.nl
rug.nl/maileenstudent
Kamers: www.room.nl
www.kamernet.nl
www.studentopkamer.nl
Of via bekenden of via Facebook 
Schrijf je nu alvast in bij een woningbouwvereniging

mailto:studiekiezers@rug.nl
http://www.room.nl/
http://www.kamernet.nl/
http://www.studentopkamer.nl/

