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Aan de leerlingen in 5-vwo (atheneum-stroom)

SCOL

Postbus 4049

en ouders,

Leiden, 1 november 2018
Betreft: CKV
Beste leerling en ouders,
Zoals je in het PT A kunt lezen wordt het vak CKV nu beoordeeld met een cijfer en telt het mee in het
combinatiecijfer bij de bevordering en het Centraal Examen; bij het vaststellen van het Programma
van 4-vwo was hierover nog geen duidelijkheid, vandaar dat we hierbij e.e.a. moeten rechtzetten.
Er zijn de volgende situaties denkbaar:
a.

b.

c.

d.

De leerlingen die vorig jaar in 4-vwo zaten: zij hebben al VT -cijfers gekregen die zullen
worden omgezet in SE-cijfers. Omdat vorig jaar niet duidelijk was hoe deze cijfers zouden
meetellen ben je misschien teleurgesteld over je cijfer. In dat geval krijg je van de docent CKV
een vervangende opdracht die in plaats komt van het gemiddelde van de vier cijfers uit
4-vwo. De drie opdrachten in 5-vwo moet je gewoon doen. De vervangende opdracht zal dus
4/7 deel van het Schoolexamencijfer voor CKV bepalen.
De groep leerlingen die doubleert in 5-vwo. Zij hebben vaak al een beoordeling voor CKV.
Wanneer de beoordeling 0 (onvoldoende) was moet je lessen in 5-vwo gewoon volgen en de
resterende opdrachten meedoen: je rondt het vak af met een gesprek in het voorjaar. Het
resultaat voor CKV uit 4-vwo (cursus 2016/2017) wordt omgezet in een cijfer (V=zes, G= acht,
dat voor 4/7 meetelt in de eindbeoordeling.
Wanneer je een V had krijg je voor CKV een zes. Dit cijfer wordt in 6-vwo gebruikt bij de
berekening van het "combinatiecijfer". Je hoeft dan geen verdere activiteiten voor CKV te
doen, maar je kunt het cijfer wel verhogen door een vervangende opdracht te doen,
vergelijkbaar met die voor de leerlingen die onder a. worden genoemd. Het cijfer hiervoor
vervangt de zes. Wanneer je een G stond wordt deze beoordeling omgezet in het cijfer acht.
De groep leerlingen die is opgestroomd van 5-havo naar 5-vwo: zij hebben allemaal een
V (voldoende) of G (goed) op havo-niveau. Deze resultaten wordt op vwo-niveau omgezet in
het cijfer zes (voldoende). Je mag het cijfer verbeteren door een vervangende opdracht te
doen, zoals bij a. wordt beschreven. Het nieuwe resultaat vervangt de eerder behaalde zes.
Leerlingen die van buitenaf in 5-vwo zijn ingestroomd. Deze leerlingen moeten een afspraak
maken met dhr. Vogelezang om precies in te schatten welk deel van het vak CKV wel of niet
is afgerond, en met welk resultaat. Hier wordt dus maatwerk toegepast.

Leerlingen die hun beoordeling willen verbeteren met een nieuwe opdracht moeten zich hiervoor
uiterlijk 15 december melden bij dhr. Vogelezang.
Je ontvangt deze brief in tweevoud, één voor je eigen archief (bewaar hem bij het PTA) en één kopie
die je "voor ontvangst" te ondertekenen en te retourneren.

P. Boer, examensecretaris.
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