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Rooster ingaande 28 juni 2019 

vrijdag   28 juni   alle klassen lessen tot 15.45 uur     
maandag 1 juli  Magister (cijfers) niet meer toegankelijk voor leerlingen tot einde testweek 
      testweek 4 volgens testrooster 
dinsdag  2 juli  testweek 4 volgens testrooster 
woensdag  3 juli  testweek 4 volgens testrooster  
donderdag 4 juli  testweek 4 volgens testrooster  
vrijdag   5 juli  testweek 4 volgens testrooster 
maandag 8 juli  testweek 4 volgens testrooster  

sportdag brugklassen 
 19.00 uur diploma-uitreiking mavo 

dinsdag  9 juli  sportdag 2e klassen 
    16.00 – 18.00 uur diploma-uitreiking havo voor de klassen H5a, H5b, H5c 
    19.30 – 21.30 uur diploma-uitreiking havo voor de klassen H5d, H5e, H5f 
woensdag  10 juli  9.00 uur alle cijfers ingevoerd in Magister 

Bovenbouw (4h, 4v, 5v) 
10.00 – 10.30 uur mentor ontvangt de mentorklas; Magister zichtbaar voor 
leerlingen 
10.30 – 11.30 uur vakdocent zit in lokaal en ontvangt de leerlingen die hun 
werk willen inzien, in ieder geval de leerlingen die mogelijk willen herkan-
sen. 
11.30 – 12.00 uur mentor ontvangt de leerlingen en bespreekt, bepaalt de 
herkansingen. 
Onderbouw (B1, B2, B3, G1, G2, G3, E1, E2) en mavo (A1, M2, M3) 
12.00 – 12.30 uur mentor ontvangt de mentorklas; Magister zichtbaar voor 
leerlingen. 
12.30 – 13.30 uur vakdocent zit in lokaal en ontvangt de leerlingen die hun 
werk willen inzien, in ieder geval de leerlingen die mogelijk willen herkan-
sen. 
13.30 – 14.00 uur mentor ontvangt de leerlingen en bespreekt, bepaalt de 
herkansingen. 
14.00 uur. De overstappers uit hv 2 en 3 gaan naar de decaan i.v.m. het pak-
ket. Ook leerlingen met pakketwijzigingen in 2m en 3m gaan naar de de-
caan. 
19.00 uur – diploma-uitreiking vwo 

donderdag 11 juli  eventueel inhalen gemiste test(en) 
vrijdag  12 juli  8.15 uur herkansingen     
    periodetaken verantwoorden op school 
    bepalen taken, mededeling door mentor 
maandag  15 juli  roostervrije dag   
dinsdag  16 juli  roostervrije dag 

rapportvergadering 
    bepalen taken, mededeling door mentor 
    doubleurs worden door mentor geïnformeerd    
    eindejaarsfestival voor alle leerlingen van 16.00 – 22.00 uur 
woensdag 17 juli  periodetaken verantwoorden op school 
donderdag 18 juli  periodetaken verantwoorden op school 
vrijdag  19 juli  promotie, alle leerlingen aanwezig 
    doubleurs aanwezig in overleg met mentor 
    uitdelen rapporten plus eventuele taken 
    inleveren boeken Van Dijk volgens rooster  
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Cijfermatrix 2018-2019  
Gewijzigde versie 27-05-2019 

 
Voor de onderbouw (OB, klas 1 t/m 3, alle niveaus) en bovenbouw (BB) gelden de volgende importantiefacto-
ren: 
 

 La Gr Ne En Fa Du gs ak wi na sk bi ec ha te mu kg 

PW 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

GS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Test OB 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1     

Test BB 1 1 1 2 2 3 1 2 2 2 1 2 2 1 1 2  

GM/PO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Rap1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 

 

Voor de vakken in de bovenbouw geldt dezelfde tabel, maar die wordt dan uitgebreid met de volgende vakken 

 mo bsm mw be 

PW 1 1 1 1 

GS 1 1 1 1 

Test BB 2 2 2 2 

GM/PO 1 1 1 1 

Rap1 1 1 1 1 

 

Uitzonderingen op deze tabellen: 

Engels  testen klas 1 imp. factor: 1 

Frans  in alle leerlagen (behalve 3HV) Test1 en Test3 imp. factor 1; 5V: Test3 imp. factor 2  

Duits  BB en 3/4 mavo: Rap1 imp. factor 3; 5V,4H: PW imp.factor 2; 4V Test imp.factor 2;  

Scheikunde: 5V: Rap1 imp. factor 3, Test3 en Test4 imp. factor 2 

Voor PTA-onderdelen (examen- en voorexamenklassen)  gelden de importantiefactoren die in het betreffende 

PTA worden genoemd. 

Legenda: 

PW Alle gemaakte proefwerken hebben genoemde importantiefactor. 
GS Gemiddeld Schriftelijk, ten minste twee cijfers. Per onderdeel kan de importantiefactor verschillen. 
GM/PO Gemiddeld Mondeling/Praktische Opdrachten, dit kan ook slechts één onderdeel bevatten, hieronder vallen ook 

presentaties, werkstukken, spreekbeurten, etc. Per onderdeel kan de importantiefactor verschillen. In de praktijk 
wordt dit onderdeel zelden gebruikt. 

Test Test 1 en 4 in de onderbouw worden in ieder geval gecoördineerd gegeven, test 2 en 3 bij voorkeur ook. 
Rap1 Rapportcijfer eerste helft van het schooljaar telt mee bij de bepaling van het eindcijfer. 
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Cijfergeving 

Onderbouw (havo – vwo – gymnasium – emc2) 
Voor testen en gecoördineerde proefwerken (betekent: in alle parallelklassen hetzelfde werk) geldt dat het ge-
middelde cijfer een zeven zal zijn. 
Voor overhoringen en klasgebonden proefwerken geldt de gemiddelde zeven niet. De docent bepaalt zelf het 
cijfer aan de hand van een van tevoren bepaalde norm, of houdt als gemiddelde aan wat de klas waard is bij 
testen of gecoördineerde proefwerken. 
 
Klas 2 mavo, klas 3 mavo 
In deze klassen geldt de gemiddelde zeven niet aangezien we hier te maken hebben met de categorale mavo-
groep. De gemiddelde 6,5 zal in mavo 2 als richtlijn dienen; in mavo 3 geldt 6,0 à 6,25 als richtlijn. Hierbij wordt 
wel rekening gehouden met het geringe aantal leerlingen, waardoor een gemiddelde minder betrouwbaar is. 
De docent zal een normering hanteren die hem reëel voorkomt, gesteund door ervaring. 
Lager dan een 3 wordt in de onderbouw nooit gegeven behalve in mavo3 waar het laagste eindcijfer een 2 op 
het rapport kan zijn.  
 
Bovenbouw (klas 4 en hoger) 
Hier geldt de “normale” cijferschaal van 1 tot 10. De gemiddelde zes of zeven geldt dus niet. Bij gecoördineerde 
werken wordt de normering in overleg met collega’s vastgesteld. Bij klasgebonden werk is dit de verantwoor-
delijkheid van de docent. 
In de bovenbouw geldt dat het eindcijfer 1 niet wordt gegeven. 
 
Rapportcijfer dat sterk verschilt van het vorige 
Als regel zal een rapportcijfer niet meer dan twee punten mogen afwijken van het vorige rapport. Indien bij be-
rekening van het rapportcijfer blijkt dat het cijfer twee of meer punten lager is, moet duidelijk zijn dat hier 
sprake is van verwaarlozing van dat vak. De docent overlegt in dat geval met de coördinator. 
 

Herkansingsregeling einde schooljaar 

Een herkansing in verband met bijzondere omstandigheden kan slechts aangeboden worden na toestemming 
van de coördinator.  
 
Onderbouw 
Een leerling heeft aan het einde van het schooljaar recht op een herkansing voor een bepaald vak wanneer de 
leerling: 
 
• uitsluitend door een onvoldoende laatste test een eindcijfer van 5 of lager zou krijgen voor dit vak, d.w.z. vlak 

vóór test 4 nog een gemiddelde had van 5,5 of hoger; 
• én bij de tussenstand (na test 3) voldoende stond; 
• én ook op het eerste rapport een voldoende had voor dit vak. 

 
Ditzelfde recht heeft een leerling, als hij/zij door de laatste test een eindcijfer van 6 of lager zou krijgen, terwijl 
het vorige rapportcijfer 7 of hoger was. Dit geldt voor het derde leerjaar havo/vwo bij een mogelijke bevorde-
ring naar vwo 4 en ook in gymnasium 1 resp. 2 bij een mogelijke bevordering naar gymnasium 2 resp. 3. 
 
Bovenbouw havo 4, vwo 4 en vwo 5 
De leerlingen krijgen na de testweek de mogelijkheid om één van de gemaakte testen uit de laatste testweek of 
één van de pta-toetsen uit het tweede semester te herkansen indien de kaart op tijd en vol is ingeleverd bij de 
coördinator. 
Als een leerling na de laatste testweek in havo 4, vwo 4 en vwo 5 de bovenstaande herkansingsregeling heeft 
moeten gebruiken voor een niet-pta-test om zo alsnog aan de bevorderingsnorm te voldoen, wordt bij aanvang 
van de cursus havo 5, vwo 5 en vwo 6 de mogelijkheid tot reparatie van pta-test uit de laatste periode van het 
jaar havo 4, vwo 4 en vwo 5, conform het PTA, aangeboden.  
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Bevorderingsnormen 

1. De bevorderingsnormen zijn positief: dat wil zeggen dat iedere leerling die eraan voldoet, bevorderd is. 
Leerlingen die niet aan de normen voldoen, worden door de vergadering van lesgevende docenten nader 
besproken. 

2. De vergadering kan iedere leerling die bevorderd is een taak voor een bepaald vak opleggen. De bedoeling 
van deze taak is de leerling het volgend cursusjaar voor een vak waarin de leerling zwak is, of waarin de 
leerling een achterstand heeft, een betere kans van slagen te geven. Ook een achterstand in daltonop-
drachten heeft meestal het opleggen van een taak tot gevolg. Direct na de zomervakantie wordt door de 
vakdocent beoordeeld of de taak naar behoren is gemaakt. Mocht dat onverhoopt niet het geval zijn, dan 
wordt de leerling de toegang tot alle lessen ontzegd. De leerling zal de op deze manier vrijgekomen tijd op 
school moeten besteden aan de opgedragen taak. 

3.1. Aan het eind van het eerste leerjaar heeft de rapportvergadering het recht de leerling wegens onvol-
doende studieresultaten te verwijzen naar een ander schooltype. 

3.2. Leerlingen die voor de tweede maal in hetzelfde leerjaar van hetzelfde onderwijsniveau niet bevorderd 
worden, worden niet voor de derde maal tot dit leerjaar toegelaten. 

3.3. De rapportvergadering kan een leerling het recht ontzeggen om langer dan drie jaar het onderwijs in twee 
opeenvolgende leerjaren te volgen, onafhankelijk van het onderwijsniveau. 

3.4. De rapportvergadering kan besluiten dat een leerling die voor de derde maal wil plaatsnemen in hetzelfde 
leerjaar (maar op een ander onderwijsniveau), niet tot dit leerjaar wordt toegelaten.  

4. In de bevorderingsnormen komt regelmatig het begrip kernvakken voor. Het gaat hierbij om de vakken 
Nederlands, Engels en wiskunde.  

5. De leerlingen die aan de volgende voorwaarden voldoen, zijn bevorderd. Bij de telling rekenen wij het re-
sultaat ON (betekent onaanvaardbaar) als een 4. Een cijfer lager dan 6 geldt als een onvoldoende.  

 
De overgangsnormen staan vermeld op de site: 
 

www.erasmuscollege.nl/links 
Erasmus Info  
//  Inrichting onderwijs 
//  Normen 
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Promotie vrijdag 19 juli 2019 

Alle leerlingen worden persoonlijk verwacht om hun rapport van hun mentor in ontvangst te nemen. Rappor-
ten worden NOOIT opgestuurd. 
 
De leerlingen controleren voor het laatst het door hun gekozen pakket en in de voorexamenklassen de PTA cij-
fers. Fouten moeten direct doorgeven worden aan de coördinator. 
 
Promotie volgens onderstaand schema: 
 
09.00 uur   10.00 uur   11.00 uur 
 
A1A lok 172   M2A lok 172   M3A lok 172 
A1B lok 173   M2B lok 173   M3B  lok 173 
A1C lok 174   M2C lok 174   M3C lok 174 
            
     
     
B1J lok 071   B2J lok 071   B3E lok 071 
B1K lok 072   B2K lok 072   B3F lok 073 
B1L  lok 073   B2L lok 073   B3J lok 074   
B1Q lok 074   B2P lok 074   B3K lok 075 
E1E lok 075   B2Q lok 075   B3L lok 076 
E1F lok 076        B3P lok 078 
G1G lok 077   G2G lok 077   B3Q lok 079 
    E2E lok 078   B3R lok 171 
    E2F lok 079   G3G lok 172 
   
 
13.00 uur   14.00 uur   14.00 uur 
 
H4A lok 072   V4A lok 072   V5A lok 076 
H4B lok 073   V4B lok 073   V5B lok 077 
H4C lok 074   V4C lok 074   V5C lok 078 
H4D lok 075   V4D lok 075   V5D lok 079  
H4E lok 076 
H4F lok 077 
 
 
 

Inleveren van de boeken 

De leerlingen leveren uitsluitend vrijdag 19 juli in het atrium hun oude boeken pakketten voor Van Dijk Educa-
tie in volgens onderstaand schema: 
 
08.15 – 09.30 uur 1e klassen 
09.30 – 11.00 uur 2e klassen 
11.00 – 12.45 uur 3e klassen 
12.45 – 14.30 uur 4e klassen 
15.15 – 16.30 uur 5e klassen 
 
Er kunnen na 16.30 uur geen boeken meer ingeleverd worden, de leerlingen moeten daarna zelf voor verzen-
ding naar Van Dijk zorgen. 
 
 
Wij wensen jullie een welverdiende en prettige vakantie!  
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Start cursus 2019-2020 

maandag 2 september  
 
Vanaf 8.15 uur - Verantwoorden van (advies)taken, lokaal wordt nog bekend gemaakt. 
 
 
10.45 uur  Ontvangst nieuwe brugklassen in grote en kleine zaal 
Vanaf 11.00 uur   Ontvangst leerlingen door mentoren klas 2 t/m 6 in lokalen.  
   Aansluitend fotograaf volgens rooster tot 15.00 uur 
12.25 uur  Voorlichting maatschappelijke stage voor klas 3 
 
Mentoren ontvangen leerlingen van alle klassen op school in een eigen lokaal om hun rooster en andere be-
scheiden (waaronder Daltontaken) uit te delen. Verder volgt er een programma. 
De lokalen worden nog bekend gemaakt. Laatste informatie wordt verspreid via Magister en de site. 
 
Dinsdag 3 september tot en met vrijdag 6 september     
Deze week werken we i.v.m. wendagen in de verschillende leerlagen met een aangepast rooster (rooster week 
0). Alle klassen (ook de eerste klassen) hebben dinsdag dus les volgens een aangepast rooster. De eerste klas-
sen zijn woensdag tot en met vrijdag op verschillende locaties in Nederland.  
Houd er rekening mee dat de ingeroosterde dagdelen niet altijd gelijk zijn aan je “jaarrooster”.  
Er worden in de overige klassen nog pasfoto’s en groepsfoto’s gemaakt volgens rooster opgenomen in het 
rooster van week 0 
 
Op maandag, dinsdag en woensdag: fotograaf volgens schema. 
 
Alle Erasmianen een goed nieuw schooljaar toegewenst! 
 
 


