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Bind.ende normen voor d.e beoort lel- ing van het schrif te3-i jk werk, vastgesteld
door d.e eomnissier bedoeld ln art ikel 2Q, l ld 1r van het BesLuit eÍnd.examenÊt
voldo or -h.ê.v.  oo - tn?r&ovo or

HAVO - 1977, eerste t i jclvak

NATUURKUNDE

In het Beslui t  e indexam€os yotÍro.-h.à.vror- tnr&ovroe ziJn twee art ikelen oBge-
nomen die betrekking hebben op t le correctie van het schrlf tel i jk werk:

Art ikel 2f ,  víJfde l i t l r  luid.t:
nlnd.ien d.e oornnÍssie belast met d.e vaststelLing van de opgaven bintl.end.e normen
voor d.e beoord.eLing van het werk heeft opgesteJ.dr Bassen d.e exaninator en d.e
geconr:nitteerd.e d.eze biJ hun beoordei- lng toe."

Art íkel  28,  eerste en tweed.e l icL,  lu idtr
ffDe examLnator en de geconnitteerde stel len in onderl lng overleg het ci j fer
voox het schrif tel iJk examen vast. Daarbi j  gebrulken zi j  6én van d.e cl j fers
uit de schaal van ci j fers, genoemd. in arttkel 16, achtste Lid..
(ci j fers lopende van 1 tot en met 10 net cl.e d.aartussen l iggende ci j fers met
é6n decinaal)

Komen ze d.aarbi j  nlet tot overeenstemrning, dan word.t het ci j fer bepaald op het
rekenkuncllg genicid.eLd.e van het d.oor Íecieï van hen voorgesteld.e cijfer. ïnd.ien
het geniddeld.e, bedoeld. in de vorige vdlzLn een ci j fer ie d.at aLs tveed.e d.eci-
naal een vi j f  heeftp wordt d.e eerste decimaal net 6én verhoogd.rl

De exaninator en d.e geconmitteerd.e zijn d.erhaLve verplicht d.e bÍnclende normen
toe te pa,ssen. ïnclien men na mond.eling overLeg: geen overeenÉrtemning bereikt
heeft op basls van de bÍnd.entLe normen, d.an wordt het cl j fer vastgesteld op het
rekenkr:nd.ig genid.delcle van beid.e voorgesteLd.e ciJfers.

AIGEMEI{E RXGETS

Het ci j fer voor het schrif tel iJk werk Ís een getal uit  d.e schaal van 1 tot en
net 10 roet cle cLaartussên liggende getaLlen met één d.ecirnaal.

Het ci j fer nord.t bepaal-cL rnet toepaesing van de voLgend.e regels.

1 . Voor het sohrÍftel-iJk werk worden maxl-maal 100 punten gegeven.

2. ELke kand.id.aat krijgt vooraf 10 punten toeg:ekend..
Er blijven d.erhalve maxinaaL 90 punten ovêr voor de waardering van de pres-
taties van d.e kand.id.aat.

J. Voor de naard.ering: van êen onderdeel van het schrifteltJk werk is een fijnere
verd.eling cLan in gehele punten niet geoorloofd.

4. Ontbreekt voor een onderd.eel elke preÈtatie of is een ondert leel vo1Led"ig
fout beantwoord. dan uord.en geen prrnten .voor d.it ond.erd.eel gegeven.

5. ïs de beantwoord.Íng van een ond.erd.eel- niet geheel julst of is cle vereiste
notlvering: onvolledlg, d.an d.Íent op basis van het naxlmaaL beschikb&r€ &8Ír-
taL punten voor d.it ond.erdeeL een zodanlg g:eheeL aantal punten te worden
toegekencl d.at een daarnede evenredig:e waarcl.ering: word.t uitged.rukt.

6. ïs bij een antwoord. geen eenheicl verneld. of is d.e vermeltle eenheld fout d.an
wordt één punt afgetrokken.



'1. Voor elke rekenfout in een berekening vordt 66n punt afgetrokken tot een
maximnn van 5}y'" van het aantaL punten van het desbetreffencle ond.erd.eel.
De maximale aftrek word.t, zo nod.ig, naar bened.en afgerond. op een geheel
getaI .
VoorbeeLil: Btj een onderclee]. waarrroor naxinaaL 5 punten kunnen word.en ge-
g:even ls de aftrek Ln verband net rekenfouten naxÍma,aL 2 punten.

Het ci j fer in één deoimaal- voox het schrif tel iJk werk ontstaat d.oor het
totaal aantal toegekencl.e punten door 10 te d.elen,

De volLedig juiste beantwoord.lng van elke vraag Levert een aantal. punten
voJ-gens deze schaal:
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Hpt eindcijfer voor het exanen natuurkuncle vorelt bepaat et op het rekenkuntlig
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