
Bindende normen voor de beoordeling van het schriftelijk werk, vastgesteld door de Commissie, 
bedoeld in art. 27, lid 5, van het Besluit eindexamens v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o. 

SCHEIKUNDE 

Eindexamen van de scholen voor V.W.O. in 1973 

1.  a:  3 

b: 5 

c: 7 

d: 3.      Totaal 1.: 18 punten 

2. a:  8  

b: 8 

c: 4 

d: 8  Totaal 2.: 28 punten 

3.   a:  3    geen zoutbrug of dergelijke: - 2 

b: 4 

c: 6 

    d.: 10 

4.  a: 10 

b.: 4  

5.   a: 7     het gegeven 25°C niet gebruikt: - 2 
b: 5 

c: 5 

Totaal 3.: 23 punten 

Totaal 4.: 14 punten 

Totaal 5.: 17 punten  

Het eindcijfer wordt aldus bepaald: 

voor: 0 - 5:  1 50 - 61:  6 

 6-16:  2 62 - 72:  7 

 17-27: 3 73 - 83:  8 

 28-38: 4 84 - 94:  9 

 39-49: 5 95 -100: 10 

Cijferbepaling voor het vak scheikunde. 

I. Experimentele dagscholen voor v.w.o. 
Bij beschikking van 14 juni 1972, AVO-506362 is bepaald dat het Besluit eindexamens v.w.o.-
h.a.v.o.-m.a.v.o. ook op de experimentele v.w.o.-scholen van toepassing is, behoudens wijzigingen 
in o.a. art. 28, 32, 33 en 58. 

Het cijfer wordt op grond hiervan als volgt bepaald: 

1. De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het cijfer voor het schriftelijk 
examen vast. Daarbij gebruiken zij een van de cijfers 1 t/m 10, waaraan de betekenis toekomt 
als gegeven in art. 16 van het Eindexamenbesluit. 

2. Kunnen zij niet tot overeenstemming komen dan wordt het cijfer voor het schriftelijk werk 
bepaald op het gemiddelde van het door de examinator en het door de gecommitteerde voor-
gestelde cijfer. Indien het gemiddelde een getal is met een breuk vindt geen afronding plaats. 

3. Het cijfer voor het schriftelijk examen wordt vastgesteld voordat het praktische examen in 
de scheikunde is aangevangen. 

4. Onmiddellijk na afloop van het praktische examen stellen examinator en gecommitteerde het 
cijfer voor het praktische examen vast. 
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Commissie Vaststelling Opgaven 

Schriftelijke-Eindexamens  

v.w.o.-ha.v.o.-m.a.v.o. 

Aan de Rectrices en Rectoren 

van de experimenterende scholen 

voor v.w.o. 

Enige dagen geleden zijn u de normen voor de beoordeling van 

het schriftelijke examen scheikunde v.w.o. 1973 toegezonden. 

Naar aanleiding van de bespreking van dit werk in een bijeenkomst 

van de Commissie v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o. met de scheikunde-

leraren van deze experimenterende scholen heeft de Commissie 

bedoeld in artikel 27, lid 5, van het Besluit eindexamens v.w.o.-

h.a.v.o.-m.a.v.o. besloten de volgende wijzigingen in de normen 

aan te brengen. 

Ik verzoek u .dit bericht aan de betrokken docenten en 

gecommitteerden door te geven. 

WIJZIGINGEN: 

opgave 2.a: opmerking "afstand tussen ladingen niet gebruikt:-2", 

vervalt. 

opgave 4. a: 10 i.p.v. 4 

b: 4 i.p.v. 10 

Namens de Commissie Vaststelling Opgaven, 

(drs. J. Groen)  

inspecteur 

Gorinchem, 11 mei 1973. 


