
 

 
 

 
Ubbergen, 13 maart 2023 
 
Kenmerk: 20230313/HOO/kor 
 

Betreft: slaag-zakregeling 2023 

 

Beste leerling, geachte ouder(s)/verzorger(s), 

 

Hierbij informeren wij jullie over de slaag-zakregeling en de aanpassingen i.v.m. Corona voor het 
schooljaar 2022-2023. 
 
Slaag-zakregeling: 
Een leerling is geslaagd als: 

• Gemiddelde van de eindexamencijfers 5,5 of hoger 

• In de kernvakken (Nederlands, Engels en wiskunde) ten hoogste één 5 als eindcijfer 

• Alle eindcijfers 6 of hoger, of 

• één 5 en de andere eindcijfers 6 of hoger, of 

• één 4 of twee 5-en met minimaal twee 7-s (het gemiddelde is 6 of hoger), of 

• één 4 en één 5 met minimaal drie 7-s (het gemiddelde is 6 of hoger) 

 
Daarnaast is aan de volgende voorwaarden voldaan: 
Het vak L.O. is afgerond met ‘goed’ of ‘voldoende’. 
Als de leerling geen wiskunde heeft dan moet de rekentoets zijn afgelegd (dit cijfer telt niet mee in 
de uitslag). 
 
N.B. het zogenaamde combinatiecijfer (CKV, maatschappijleer en pws) telt mee bij het bepalen van 
de uitslag.  
 
De leerling wordt op woensdag 14 juni na 15.00 uur gebeld door zijn coach met de uitslag van het 
examen. Om 17.30 uur op 14 juni komen alle leerlingen naar school om hun voorlopige cijferlijst op 
te halen en eventueel in te schrijven voor een herexamen. 
Elke leerling, geslaagd of nog niet geslaagd, heeft recht op één herexamen. Deze wordt afgelegd in 
het tweede tijdvak (van 19 juni tot en met 30 juni). Hiervan volgt op donderdag 6 juli de uitslag. 
 
Op donderdag 13 juli 2023 is de diploma-uitreiking. Hiervoor volgt later een uitnodiging. 
 
Corona-aanpassingen in examenjaar 2023: 
Dit schooljaar is ten gevolge van Corona alleen de duur van het tweede tijdvak verlengd van 4 dagen 
naar 10 dagen. Het gevolg daarvan is, dat een leerling, die tijdens het eerste tijdvak ziek is of in 
quarantaine zit, in het tweede tijdvak een volledig examen kan afleggen. 
Dit jaar dus géén extra herexamen of duimregeling, waarbij het cijfer van een vak buiten 
beschouwing mocht worden gelaten bij de uitslagbepaling. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Elmera Hooft en Sylvia Sanders 
Examensecretarissen Notre Dame 


