
Montessori College Nijmegen en Groesbeek 

 

Examenuitslag 2021 d.d. 15-7-2021 (na 3e tv) 

standaard 3 tijdvakken ivm corona, langere examenperiode 
normering THV: 1e tijdvak 10/6, 2e tv 2/7, 3e tv 15/7 
normering digitale examens B en K: 16/6 (normering geldt voor alle varianten van de digitale 
examens) 
Er is een aangepaste slaag-/zak-regeling. 

 

Montessori College Groesbeek      historie 

 

TL/GL  100% geslaagd (15 leerlingen)     2020: 100% 
 waarvan 9 lln geslaagd voor TL èn GL    2019:  94% 
   

Kader  100% geslaagd (24 leerlingen)      2020:  98% 
         2019:  98% 
            

Basis  100% geslaagd (8 leerlingen)     2020: 100% 
          2019:  96% 

 

10-15 Agora Groesbeek:   1 leerling geslaagd vmbo-T    
            
                 

 

Montessori College K27 Nijmegen     historie 

Vwo  95%  geslaagd (80 van de 84 leerlingen)    2020: 100%  
         2 leerlingen Cum Laude geslaagd   2019:  96% 
          

Havo   91% geslaagd  (88 van de 97 leerlingen)   2020: 96% 
   1 leerling Cum Laude geslaagd    2019: 94% 
             

Vmbo-TL/GL 96% geslaagd (75 van de 78 leerlingen)     2020: 100% 
           2019:  98% 

       

 MC|2  Havo: 1 leerling geslaagd (heeft 2e deel gespreid examen gedaan) 



Montessori College K33 Nijmegen     historie 

 

Vmbo-kader   99% geslaagd (82 van de 83 leerlingen)  2020: 100% 
            2019: 100% 
 Vak op hoger niveau:  
 51%  van de kader-leerlingen is geslaagd met een of meer vakken op vmbo-T niveau 

 

 

Vmbo-basis  100% geslaagd  (21 leerlingen)    2020: 100% 
       2019:   96%  

  Vak op hoger niveau:      
52% van de basis-leerlingen is geslaagd met een of meer vakken op kader- of T-niveau 
  
 

 

 

 

Bijzonderheden examen 2021: 
 

o Er mag een vak naar keuze ‘geduimd’ worden, met uitzondering van 
havo en vwo:  Nederlands – Engels – wiskunde 
vmbo:  Nederlands 
 

o Er zijn 3 tijdvakken in plaats van 2. 
Leerlingen kunnen er voor kiezen om in het eerste tijdvak niet in alle vakken Centraal Examen 
te doen. Voor deze leerlingen kan nu nog geen uitslag bepaald worden. 
 

o Normering digitale examens vmbo-basis en vmbo-kader komt op woensdag 16 juni 2021 
o Voor het vak dvpr (dienstverlening en producten) wordt dit jaar geen Centraal Examen 

afgenomen. Het cijfer voor het schoolexamen is dus het eindcijfer. 
o Er mogen 2 vakken herkanst worden; bij vmbo nog een extra vak: dvpr. 


