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Afspraken en regels 2e Fase havo en atheneum  

Herkansen en inhalen in de Tweede fase (vanaf 2013-2014)  
Zie hiervoor artikel 13 uit het bijgevoegde examenreglement.  
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Huidig examenreglement  
 Tussenuren  
Het streven is de eventuele lesuitval zoveel mogelijk te beperken. In principe worden tussenuren daarom 
eerst opgevuld. Indien mogelijk door een vakdocent. Zo niet, dan kunnen leerlingen onder toezicht hun 
huiswerk maken.  
De regeling geldt voor leerlingen die:  

 Op een lesdag twee aaneengesloten tussenuren hebben voor hun laatste lesuur  

 Of drie tussenuren op een dag, waarbij het derde tussenuur valt voor het laatste lesuur.  

De betreffende leerlingen gaan via de teamleider naar een docent om te vragen of ze eerder een taak 
mogen doen. De teamleider bepaalt of het verzoek op basis van het dagrooster legitiem is. De docent 
beslist op grond van eigen overwegingen of het verzoek ingewilligd wordt.  
Verder zijn de volgende uitgangspunten van kracht:  

 De leerling moet op een geschikte plaats, vlakbij het lokaal, aan het werk gaan.  

 De docent geeft duidelijk aan wat de leerling in de beschikbare tijd af moet hebben.  

 De docent controleert direct of de taak naar behoren is verricht.  

Vrijstelling voor de tweede moderne vreemde taal op het atheneum  
De vrijstellingsregeling voor de tweede moderne vreemde taal op het atheneum betreft:  

 leerlingen met stoornissen die specifiek betrekking hebben op taal of  

 leerlingen met zintuiglijke stoornissen die effect hebben op taal;  

 leerlingen met een moedertaal anders dan de Nederlandse of Friese;  

 leerlingen die één van beide bètaprofielen volgen, dat profiel naar verwachting voor het overige 
met succes kunnen afronden, maar waarvoor de verplichting om een tweede moderne vreemde 
taal te volgen dit naar verwachting zou verhinderen.  

In het geval van vrijstelling dient de leerling een ander vak te volgen.  
Wat moet?  
De school moet een heldere, eigen vrijstellingsregeling ontwerpen die past binnen de aanwijzingen van 
de wet- en regelgeving.  
Wat mag?  

De school bepaalt zelf of zij leerlingen die vrijgesteld worden van de tweede moderne vreemde taal een 
vervangend vak voorschrijft of dat zij de leerling keuzevrijheid biedt.  
Wat mag niet?  
Leerlingen vrijstellen voor de tweede moderne vreemde taal die niet tot één van de genoemde 
categorieën behoren. De regeling geldt bij voorbeeld voor slechts een beperkt deel van de 
bètaleerlingen: er moet een duidelijke aanwijzing zijn dat het volgen van de tweede moderne vreemde 
taal diplomering zal kunnen verhinderen.  
 
Regeling TSG  
Op de TSG onderschrijven we het belang van minimaal een tweede moderne vreemde taal naast Engels 
voor atheneumleerlingen.  
Dit betekent dat we ons zoveel mogelijk aan de wettelijke regeling houden dat leerlingen op het 

atheneum in principe een tweede moderne vreemde taal moeten volgen. Vrijstelling zal slechts bij hoge 
uitzondering verleend worden.  
Omdat we in het atheneum met een uitgestelde profielkeuze werken zal pas aan het eind van de vierde 
klas een eventuele vrijstelling verleend worden. Naast capaciteiten zal ook gelet worden op getoonde 
inzet. Dit geldt voor zowel leerlingen met stoornissen die specifiek betrekking hebben op taal (dyslexie 
b.v.) als voor leerlingen die één van beide bètaprofielen volgen.  
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Leerlingen met een andere moedertaal dan de Nederlandse of Friese komen pas voor een mogelijke 

vrijstelling in aanmerking als ze bij de start van het vijfde leerjaar minder dan 4 jaar middelbaar 
onderwijs in Nederland gevolgd hebben. Vervolgens geldt ook voor deze leerlingen dat ze pas een 
vrijstelling kunnen krijgen indien het behalen van een diploma door het volgen van de tweede moderne 
vreemde taal in gevaar komt.  
De betreffende docentenvergadering geeft een prognose over de mogelijkheden. Dit gaat als advies naar 
de directie die vervolgens een beslissing zal nemen.  
Leerlingen die een vrijstelling krijgen zullen i.p.v. de moderne vreemde taal een ander vak moeten 
volgen.  
Voor leerlingen met een zintuiglijke stoornis (doof, slechthorend, slechtziend, blind) zal in voorkomende 
gevallen naar een oplossing worden gezocht. Dit geldt voor alle leerjaren.  
Een mondelinge toets spreekvaardigheid bij de moderne vreemde talen  
Bij de moderne vreemde talen doen leerlingen dit vaak in tweetallen. Als één van de twee echter niet 

mee mag doen, omdat hij de handelingsdelen niet gedaan heeft, ligt er een probleem. Oplossing:  
Wel het gesprek laten doen en beoordelen maar het telt als een ingehaald werk. Daardoor kunnen ze 
(net als bij gemiste schriftelijke toetsen) nog maximaal één ander werk herkansen in de betreffende 
ronde.  
Onvoldoende resultaat voor handelingsdelen  
Wat te doen als er voor b.v. Frans en Duits en Engels iets niet tijdig af of ingeleverd is? In het PTA staat 
de te nemen maatregel vermeld. Leerlingen die niet aan toetsen mogen deelnemen omdat 
handelingsdelen of andere opdrachten niet in orde zijn, moeten op school werken totdat er een 
voldoende resultaat ligt. Dit moet voor de herkansingsdag van het betreffende kwartiel in orde zijn. Op 
de herkansingsdag wordt de toets dan alsnog gemaakt. Deze kan niet meer herkanst worden. De 
betreffende leerlingen krijgen een brief. De vakdocenten maken zelf afspraken - eventueel via de 
teamleider - welke middag(en) er wat gedaan moet worden op school.  

Vanaf kwartiel drie geldt ook het volgende:  
als er iets uit vorige kwartielen nog steeds niet in orde is wordt de toegang tot de lessen ontzegd. Ook 
deze leerlingen moeten op school werken en bij voldoende resultaat mogen ze aan het eind van het jaar 
in de vierde herkansingsronde de nog niet gemaakte toets alsnog doen. Ze mogen dan geen ander werk 
voor het vak meer herkansen.  
Vakkenruil  
Dit is mogelijk na het eerste rapport, mits er plaats is en eventueel nog na het tweede rapport. 
Tussendoor wordt er niet gewisseld.  
Opnemen Frans of Duits voor havoleerlingen die naar het atheneum willen  
Havoleerlingen die naar het atheneum willen- en geen recht hebben op een vrijstelling - moeten daar 
minimaal Frans of Duits volgen. Heb je dat in de havo niet gevolgd zal er in eigen tijd en onder eigen 

verantwoordelijkheid bijgespijkerd moeten worden. Dit kan al in 5 havo gebeuren.  

 


