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NATUTIRKUNDE

ïn het Beslui t  e indexamerrs v. ï Í .o.-h.aov.oo-I t t .ê.v.o.  komen twee art ikelen voor

die van belang zi jn voor de correct ie van het schri f tel i ik werk.

Art ikel  2J, v i j fd.e l id. ,  lu id. t :  , , Indien de commissie belast rnet de vaststel-

ling van de opgaven bind.ende normen voot de beoordeling: van het verk heeft

opgésteld, pasÀen de examinator en de gecommitteerde deze bi j  hun beoord.el ing

toe.  t t

Art ikel  28, eerste en tweede 1id, lu id. t !  ,De examinator en de gecommitteerde

stel len in onder l ing over leg het c i j fer  voor het schr i f te l i jk  examen vast.

Daarbi j  gebruiken , i i  êén vÀn d.e ci j fers ul t  de schaal van ci j ferst  genoemd

in art í tál  16, achtste 1id. Komen zí j  d.aarbi j  niet  tot  overeenstemming, d'an

wordt het c i j ier bepaald. 9p het rekenkundig gemlddelde van het door ieder
.an hen voorgestetde ci j fór.  ïnd. ien het gemiddel- t le l  becloeld in de vor ige

,o1'zín,  een ói ; fer  is  dat a1s tweede decinaaL een 5 heeft ,  word-t  d.e eerste

decimaal roet 1 verhoogd.

De examinator en de gecommitteerde zi jn d.erhalve verpl icht de bindende nornen

toe te passên. B1Í jkt  na nondel ing overleg geen overeensteruning bereikt  te

zi jn op basis van áe bind.end.e normen, dan wordt het c i j fer op het rekenkundig

s"áiaaàfae van beide voorgesteLd.e c i j fers vastgestelè.

Het oi j fe!  voor het schri f tel i jk werk is .een getaL ui t  de schaal van 1 tot

en net 1O met de daartussen l iggende getal len met é6n decimaal.

Dit  c i j fer wordt bepaald. met toepassing van de volgende regels:

1. Voor het schri f tel i jk werk word.en maxj.maal 100 punten gegeven.

2. Elke kand. idaat kr i jgt  vooraf 1O punten toegekend.
Er btijven dlerhalve maxinaal 90 punten over voor de waardering van de
prestatieE van de kandidaat.

Voor de waardering van een onderdeel van het schri f tel i jk werk j -s een

f i jnere verdel ing dan in geheS-e punten niet geoorloofd.

Ontbreekt voor een onderdeel elke prestat ie of is een onderd.eel vo11ed. ig

fout beantwoord dan worden g:een punten voor di t  onderdeel gegeven.

5. fs de beantwoord. ing van een onclerd.eel nLet geheel ju ist  of  is de vereiste
motivering onvollettlg, dan dient op baeLs van het rnaximaaL beschikbare
aantal pusten voor d.it onderdeel een zoclanig gehee3- aantal punten te

worden toegekend tlat een d.aarmeê evenredige waardering word't uitgedrukt.

6.  ïs bi j  een antwoord geen eenheiê verneld of Ís de vernoelde eenhel-d- foutt

dan wórtlt é6n pgnt afgetrokken. Voor elke rekenfout in een berekening
rordt ook 66n punt afgetrokken. Maximaal wordt voor een fout in 
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heid. en voor rekènfouten in bereFeningen i3494 van het aant
esbetrel ' Í 'encte oncterceer a a e af t rek wordt '

zo nodigr naar beneden aïgeronc op een eI geta1.

1.
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Voorbeeldl 3ij een onderdeel waarvoor naximaal
gegeven is de aftrek in verband net een fout in
ten maxÍnaa,! 2 punten.

I punten kunnen worden
de eenheid en rekenfou-
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Het ci j fer Ín 6én decinaal voor het schri f tel i jk r terk ontstaat door het
totaal- aantal toegekentLe punten door 1O te d.elen.

De volled.ig juiste beantwoord.ing van elke vraag levert een aantal punten
volgens d.e schaal:

1.a,  4

b. J (Bered.enering net ui tzett ings-
coêff ic ienten ook goed.)

co 1

AZu. )

e. 4

f .  I  ( t tet  noemen van het inschakelen: 1i
het noemen van het ui tschakeLen: 1 )

g. I  (Men behoeft  niet  vermeLd. te hebben
d.at d.e vent i lator nog even ingessha-
keLd is geweest)

2.a, .  3
b.4

Qo 2

d.4

êo4

f .4

9.221

( t16 of  11611 1i  toel ich-
t ing:  1.  Voor 1,609 al leen
punten toekennen ind.ien
d. i t  antwoord voorzien is
van een passend.e toel_ich-
t ing)

( lnalen minteken ontbreekt:
z\

( l l teen punten toekenner
voor d.e not iver ing)
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A, (Zond.er toel icht ing: t )
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Het eindcijfer voor het examen natuurkund.e word.t bepaald. op het rekenkuntiig
genid.delde van het ci j fer voor het schoolonderzoek àn het ói ; fer van het cen-
traal schri f tel i jk examen. Is d. i t  genid.deld.e een getal  net 6Èn deoinaal d.an
wordt d.e decinaal naar boven afgerond. ind.ien d,eze 5 of neer is en naar bened.en
afgerond' indien deze mind.er d.an 5 is.  0ntstaat er een getal  rnet twee d.ecimalen
d.an word-en de decimalen naar boven afgerond. ind.ien aezá 5o of meer zÍjn en naar
bened.en afgerond. ind.Íen ze mind.er d.an !0 zíjn,

3i  jvoorbeeld. :  c iJf  er  schoolonderzoek T ,7 \  - -  -_-
c i ; rer  centraal  schr i f te l i j lc '  exanen 7 r j )  

genid 'deld 7 t5
geeft  e lnd.oi j fer  8.

d.

êo

21

ci  j fer  schoolond.erzoek 6 r4
ci j fer  centraal  schr i f te l i jk  exanen 6r5)genid 'd 'e ld 6r45
geeft  eÍnd.ci j fer  6.
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