
Het examenjaar
6 atheneum 

2021-2022
Een spannend jaar!



(mentor / docent)



Wat kunt u verwachten in atheneum 6?
• 3 SE-weken
• Kijk- en luistertoetsen
• Herkansingen
• Profielwerkstuk
• Examentrainingen
• CSE-periode
• Examenuitslag!
• Diploma-uitreiking



3 SE-weken

• woensdag 27 oktober t/m woensdag 3 nov 2021 
(na de herfstvakantie)

• woensdag 12 t/m woensdag 19 januari 2022

• woensdag 16 maart t/m woensdag 23 maart 2022



Kijk- en luistertoetsen
• Voor de vakken Engels, Duits en Frans

• PTA-onderdeel

• Landelijke toets via Cito KLT



Herkansingsregeling
Na SE-periode 1 
19-25 november 2021
3 herkansingen waarbij gekozen kan worden uit de SE’s die gemaakt zijn in het voor-
examenjaar en in SE-periode 1 van het examenjaar. 

Na SE-periode 3
6 t/m 11 april 2022

2 herkansingen waarbij gekozen kan worden uit de SE’s die gemaakt zijn in SE-periode 2 en 3

NB: 
Wanneer een leerling recht heeft op een inhaal-SE, wordt deze ook 
in de herkansingsperiode afgenomen. Hierdoor vervalt het recht van 
herkansing van dit SE.



Examenreglement
• op website van het Bertrand 

Russell college/onderwijs/schoolexamens en 
toetsen

• 1 oktober herziene versie



Profielwerkstuk

• Hypothese en onderwerp 30 september

• Eerste versie: inleveren op 16 december

• Definitieve versie: inleveren op 17 februari



Examentraining

- 14 en 15 maart 2022



Centraal Schriftelijk Examen: 
12 t/m 25 mei 2022 (1e tijdvak)

Uitslag: 15 juni  2022

2e Tijdvak: 20 t/m 23 juni 2022 

(herkansing voor 1 vak)



Slagen in 2022
Eindcijfers
• niet meer dan 1x4, 1x4+1x5, of 2x5;
• compensatie nodig!

Vakken van het Centraal Examen
• ≥ 5,50 gemiddeld

Kernvakken: Nederlands, Engels, Wiskunde
• niet meer dan 1x5 op eindlijst.



• Schoolexamencijfers (samen 50% eindcijfer)

• CSE-cijfers (50% eindcijfer)

• Combinatiecijfer: ANW (4e klas) + CKV (5e

klas) Maatschappijleer (5e klas) + 
Profielwerkstuk (6e klas) (kan 
compensatiepunt zijn)

• LO moet zijn afgerond met de beoordeling 
voldoende of goed



Diploma-uitreiking

woensdag 13 juli 2022

Bertrand Russell College

Erasmusstraat 28



Hoe komen we dit jaar door?



Ondersteuning vanuit school
• Flex-uren

• Examentraining 

• Examenvreesreductietraining



Rol van ouders, Tips/aanbevelingen
• 1. Let op: SE-periodes, planning

• 2. Juiste balans: Belangstelling versus controle

• 3. Spoor dochter/zoon aan zelfstandig op tijd 
contact op te nemen met vakdocent/mentor 
bij problemen.



En dan na 13 juli ???
Studeren? Werken? Reizen?



Filmpje decaan



Loslaten of begeleiden?

• Samen open dagen bezoeken helpt!

• Praten aan de keukentafel!

• Ondersteunende rol      Informatie voor ouders/verzorgers - Universiteit van Amsterdam (uva.nl)

Studiekeuze lastig? Webinar met tips voor ouders - Studiekeuzekind (wur.nl)

https://www.uva.nl/onderwijs/bachelor/hoe-kies-je-een-studie/informatie-voor-ouders-verzorgers/informatie-voor-ouders-verzorgers.html
https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/studiekeuze-lastig-webinar-met-tips-voor-ouders/


Informatie-avonden?

• 1 februari Opleidingsmarkt 
HBO

• 8 februari Opleidingsmarkt 
WO



Waar vindt u informatie?

• VU Verander je wereld Studeer aan de VU - Vrije Universiteit Amsterdam

• Uva Informatie voor ouders/verzorgers - Universiteit van Amsterdam (uva.nl)

• HvA Informatie rondom studiekeuze voor ouders en begeleiders - HvA

• Inholland https://www.inholland.nl/studie-kiezen

https://vu.nl/nl/onderwijs/bachelor
https://www.uva.nl/onderwijs/bachelor/hoe-kies-je-een-studie/informatie-voor-ouders-verzorgers/informatie-voor-ouders-verzorgers.html
https://www.hva.nl/onderwijs/informatie-voor/ouders-en-begeleiders/ouders-en-begeleiders.html
https://www.inholland.nl/studie-kiezen


Webinar Studiefinanciering
• 30 september om 19.30 uur 

Studiefinanciering - DUO Aanmelden noodzakelijk!

• Waaruit bestaat studiefinanciering? Is er meer dan alleen een lening?

• Wat is de aanvullende beurs en moet ik die terugbetalen?

• Hoe vraag ik studiefinanciering aan?

• Wanneer moet ik studiefinanciering aanvragen?

• Hoe zit het met het terugbetalen van een lening?

https://duo.nl/particulier/studiefinanciering/


Hoe informeert de decaan u?
• Decaansite

• Afspraak maken?

Bereikbaar: dinsdag t/m donderdag

t.demoel@bertrand.nl



klankbord
Wie praat er mee over wat goed gaat en wat 
beter kan?

Aankondiging via mail



Actuele informatie

https://www.bertrand.nl

https://www.bertrand.nl/



