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!! BELANGRIJK – VERPLICHT !! 

OPHALEN + INLEVEREN CIJFERLIJSTEN  

WOENSDAG 20 APRIL  

 
15.00 – 15.20 UUR     

M4A  001       
M4B  002     

M4C  003        
15.20-15.40 UUR 

M4D  001 
M4E   002 

M4F   003 
  

 
NEEM EEN PEN MEE! (kun je na controle, vooraf in Magister, en op 

de lijst zelf meteen je handtekening zetten en afgeven) 
 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=examen+leren&source=images&cd=&cad=rja&docid=4AQ8I4GVZXw5zM&tbnid=3Y-shswTmwMnGM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.meidenblog.nl/leertips-examens/0501/&ei=5GlmUf7yBcub0AWWwoHYAw&bvm=bv.45107431,d.d2k&psig=AFQjCNGMLNXHgd3alWqRh9FD3IC_vWdlQQ&ust=1365752658509752
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Aan alle examenkandidaten 

 

 

Voor je ligt het boekje met alle wetenswaardigheden rondom het examen. Nog even de 

uitslagen van de laatste PTA’s, de mondelinge toetsen voor de talen en de practica, de 

meivakantie en……….. dan start op 12 mei het officiële Centrale Examen.  

Wanneer heb je wat? Wanneer ben je geslaagd? Wanneer hoor je de uitslag en wanneer is 

de diploma-uitreiking? Dit kun je hier allemaal in lezen. 

 

Het mag duidelijk zijn dat de gegevens van belang zijn en dat je dit boekje dus goed moet 

bewaren. 

 

Nog even een aandachtspunt:  

 

het is van het hoogste belang om op tijd te komen; zorg dat je (minimaal) een kwartier 

voor aanvang van elke zitting aanwezig bent. Bij de  examens met grote aantallen 

kandidaten (NE – EN – WI – EC) moet je een half uur voor aanvang van de zitting aanwezig 

zijn. 

 

Namens alle docenten willen we je tot slot heel veel succes en sterkte toewensen! Gaat 

lukken! 

 

 

Dhr. H. Out   mevr. I. Claassen   dhr. R. Feenstra 

Teamleider   examensecretaris   directeur 
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OVERZICHT CSE’S 1e TIJDVAK 

 

DAG TIJD VAK 

donderdag 12 mei  13:30-15:30  biologie  

vrijdag 13 mei  09:00-11:00  geschiedenis  

vrijdag 13 mei  13:30-15:30  Frans  

maandag 16 mei  13:30-15:30  Nederlands  

dinsdag 17 mei  09:00-11:00  Duits  

dinsdag 17 mei  13.30-15.30  wiskunde  

woensdag 18 mei  09:00-11:00  aardrijkskunde  

woensdag 18 mei  13.30-15.30  Engels  

donderdag 19 mei  09:00-11:00  muziek  

donderdag 19 mei  13.30-15.30  Nask 1  

vrijdag 20 mei  13.30-15.30  economie  

maandag 23 mei  13.30-15.30  Nask 2  

dinsdag 24 mei  13.30-15.30  beeldende vakken  

woensdag 25 mei  13.30-15.30  Spaans  

 

 

 

Alle examens vinden plaats in de sportbox op de bovenste etage 

 

(ook de mediatheek wordt ingezet als examenzaal voor leerlingen die recht hebben op 

verlenging of in afspraak met de teamleider) 
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Opmerkingen/aandachtspunten bij de CSE’s 

 

1) Alle kandidaten dienen op de hoogte te zijn van het examenreglement (belangrijke 

punten zijn bijgevoegd) 

 

2) De examens voor de MAVO vinden in plaats in de Sportbox op de bovenste verdieping 

(voor leerlingen met het recht op verlening in de mediatheek) 

 

3) De kandidaten mogen gebruik maken van de hulpmiddelen, die zij zelf dienen mee te 

nemen (zie tabel op bijlage 1 om te zien welke hulpmiddelen zijn toegestaan). 

 

4) Al het examenwerk met open vragen dient met pen geschreven te worden. Het werk 

wordt niet met potlood gemaakt, tenzij uitdrukkelijk vereist. 

 

5)  Tipp-ex is niet toegestaan. De kandidaat mag geen gebruik maken van correctielak, 

-pen of -lint. 

 

6) De school zorgt voor alle soorten papier die tijdens het examen nodig zijn. Het gebruik 

van eigen klad-/aantekenpapier is niet toegestaan. 

 

7) De officiële examennummers van de kandidaten zijn vermeld in bijlage III “Naamlijst 

kandidaten”. 

 

8) Wat mag je niet meenemen in de examenzaal: 

 tassen, jassen en etuis 

 mobiele telefoons en noise cancelling headsets 

 grafische rekenmachines (wel de normale rekenmachines, zoals de Casio fx) 

 HORLOGES ZIJN VERBODEN OM TE DRAGEN IN DE EXAMENZAAL  

 (i.v.m. eventuele smartwatches) 

 

Bovendien zorgen de kandidaten voor schoeisel dat niet schadelijk is voor de vloer van 

de gymzaal.  

Blikjes + etensverpakkingen openen voor aanvang van het examen. 

 

9) Vele examens bestaan uit twee gedeelten: werk met open vragen en 

meerkeuzevragen. Beide opgaven worden tegelijkertijd opgehaald/ingeleverd. 

 

10) Bij de examens met open vragen en meerkeuzevragen worden de antwoorden op 

door de school verstrekt examenpapier genoteerd. 

Bij de meerkeuzevragen moet de letter van het juiste antwoord genoteerd worden, 

geschreven als HOOFDLETTER. 

 

11) Een kandidaat die te laat komt, mag uiterlijk een half uur na het tijdstip van opening 

van de enveloppe tot het examenlokaal worden toegelaten. Hij levert zijn werk in op 

het tijdstip, dat voor de andere kandidaten geldt. 

 

12) Op alle werkstukken dienen de kandidaten behalve hun naam ook hun examennummer 

te vermelden. Dat nummer is ook vermeld op de tafel, waaraan de kandidaat zijn werk 
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moet maken. Bij het inleveren van de uitwerkingen van een examen, moet de kandidaat 

op het eerste blad hebben vermeld hoeveel blaadjes hij inlevert. Op ieder blad vermeldt 

de kandidaat het nummer van het betreffende blad.  

 

13) Dit tafeltje is geen vaste plaats. Om organisatorische redenen moet de plaats indeling 

bij vrijwel elke zitting worden herzien. 

 

14) Lopen door de examenzaal tijdens het examen is niet toegestaan behalve voor het 

inleveren van het gemaakte werk. Kandidaten die papier nodig hebben of om andere 

redenen aandacht van de surveillerende docenten willen trekken, geven dit te kennen 

door het opsteken van de hand. Tijdens de laatste 15 minuten van elke zitting mag  

geen werk meer worden ingeleverd en mag men de zaal niet verlaten. Tijdens het 1e 

uur van de zitting mag de zaal niet verlaten worden. 

 

15) Kandidaten die voor het einde van de zitting de zaal verlaten, mogen de opgaven niet 

meenemen. 

Zij zetten hun naam op de opgaven, leveren deze in gelijk met het gemaakte werk om 

ze aan het eind van dat examen bij de conciërges op te halen. 

 

16) De vaststelling van de uitslag van het centraal examen vindt in principe plaats op 

donderdag 9 juni na 13.00 uur. (Wijzigingen vanuit het CITO voorbehouden) 

a. Niet-geslaagden worden na de vergadering gebeld door de coach.  

Dit is tussen 14.00 – 15.00 uur.  

De geslaagden worden na 15.00 uur gebeld door de coach.  

b. Alle kandidaten komen vrijdag 10 juni naar school:  

 09.00-11.00 uur: ontvangst niet-geslaagden  

   

09.00-10.00: ontvangst niet-geslaagden M4A t/m M4D in lok. 103 

10.00- 11.00 uur: ontvangst niet-geslaagden M4E t/m M4G in lok. 103 

 

 rooster ontvangst geslaagden in lokaal 103: 

 11.00: M4A 103  13.00: M4E 103 

 11.30: M4B 103  13.30: M4F 103  

 12.00: M4C 103   

 12.30: M4D 103   

14.00: ontvangst leerlingen die nog een of meerdere vakken moeten doen in het 2e 

tijdvak (en hierdoor nog niet geslaagd zijn)  

      

17) Alle kandidaten ontvangen een niet-officiële cijferlijst en kunnen een 

herkansingsformulier ophalen. 

 

18) Op vrijdag 10 juni worden die herkansingsformulieren bij de administratie ingeleverd 

door: 

a. geslaagde leerlingen die willen deelnemen (herprofileren) 

b. niet-geslaagde leerlingen die willen deelnemen (herkansen) 
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Overzicht CSE’S 2e tijdvak 

DAG TIJD VAK 

maandag 13 juni  09:00-11:00  muziek  

maandag 13 juni  13:30-15:30  nask1   

dinsdag 14 juni  09:00-11:00  geschiedenis  

dinsdag 14 juni  13:30-15:30  Nederlands  

woensdag 15 juni  13:30-15:30  economie  

donderdag 16 juni  13:30-15:30  biologie  

vrijdag 17 juni  09:00-11:00  beeldende vakken 

vrijdag 17 juni  13:30-15:30  wiskunde  

maandag 20 juni  09:00-11:00  Duits  

maandag 20 juni  13.30-15.30  nask 2  

dinsdag 21 juni  09:00-11:00  aardrijkskunde  

dinsdag 21 juni  13.30-15.30  Engels  

woensdag 22 juni  13.30-15.30  Frans  

donderdag 23 juni  13.30-15.30  Spaans  

 

 

1) vrijdag 1 juli: Bekendmaking norm CSE 2 

11.00 – 12.00 uur: niet geslaagden 2e tijdvak worden gebeld door de coach 

12.00 – 13.00 uur: geslaagden 2e tijdvak worden gebeld door de coach  

    13.00 uur ontvangst niet-geslaagden (kamer meneer Out) 

    14.00 uur ontvangst geslaagden 2e termijn in lokaal 103 

Vanaf 15.00 uur: geslaagden die hebben hergeprofileerd (al geslaagd,                    

geprobeerd een hoger cijfer te halen) kunnen hun cijfer ophalen bij de administratie. 

Deze leerlingen worden NIET gebeld! 

 

2) Alle kandidaten ontvangen een niet-officiële cijferlijst en indien nodig een 

herkansingsformulier. 

 

3) Op vrijdag 1 juli worden die herkansingsformulieren bij de administratie ingeleverd 

door: 

a. geslaagde leerlingen die willen deelnemen (herprofileren) 

b. niet-geslaagde leerlingen die willen deelnemen 
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Overzicht CSE’S 3e tijdvak 

Het derde tijdvak wordt dit jaar op de scholen zelf afgenomen, met uitzondering van de 

aangewezen vakken. Deze worden afgenomen op staatsexamenlocaties op donderdag 7 juli. 

Het derde tijdvak loopt van 5 juli tot en met 8 juli. De examens van het 3e tijdvak worden 

afgenomen op de 3e verdieping van het schoolgebouw (NIET in de sportbox) 

 

*leerlingen met dyslexie zitten in de mediatheek en zij hebben recht op verlening. Alleen 

voor  het examen Nederlands en Engels zijn er gesproken examens. De andere vakken 

worden niet meer op deze manier aangeleverd! 
 

  DAG TIJD VAK 

dinsdag 5 juli 09:00-11:00 Nederlands 

dinsdag 5 juli 13:30-15:30 geschiedenis  

woensdag 6 juli 09:00-11:00 wiskunde 

woensdag 6 juli 13:30-15:30 aardrijkskunde 

biologie 

nask 1 

donderdag 7 juli 09:00-11:00 Let op: aangewezen vakken- afname op 

staatsexamenlocaties (dus NIET op school!!) 

Frans 

Spaans 

muziek’ 

nask 2  

donderdag 7 juli 13:30-15:30 Let op: aangewezen vakken- afname op 

staatsexamenlocaties (dus NIET op school!!!) 

Duits 

beeldende vakken 

vrijdag 8 juli 09:00-11:00 economie 

vrijdag 8 juli 13.30-15.30 Engels 

 

1) Donderdag 14 juli: Bekendmaking norm CSE 3 

11.00 – 12.00 uur: niet geslaagden 3e tijdvak worden gebeld door de dhr. Out 

12.00 – 13.00 uur: geslaagden 3e tijdvak worden gebeld door de dhr. Out  

    13.00 uur ontvangst niet-geslaagden (kamer dhr. Out) 

    14.00 uur ontvangst geslaagden (kamer dhr. Out) 

Vanaf 15.00 uur: geslaagden die hebben her geprofileerd (al geslaagd,                    

geprobeerd een hoger cijfer te halen) kunnen hun cijfer ophalen bij de administratie. 

Deze leerlingen worden NIET gebeld! 

Alle kandidaten ontvangen een de officiële cijferlijst (en diploma). 
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Diplomering 

Op maandag 11 juli vindt de diploma-uitreiking plaats voor alle geslaagde leerlingen. 

Meer informatie volgt spoedig! LET OP: leerlingen die gebruik maken van een herkansing in 

het 3e tijdvak zijn dan nog niet in het bezit van een diploma en dat kan dus ook niet worden 

uitgereikt op de diplomering. Met deze leerlingen wordt een aparte afspraak gemaakt.  

 

Niet-geslaagde kandidaten, die de school verlaten, kunnen een certificaat ontvangen voor 

die vakken, waarin zij een voldoende eindcijfer hebben behaald. Zij kunnen dat overleggen, 

indien zij zich bij een avondschool aanmelden of bij de staatscommissie examen doen. 

Regels voor het examen  

1. Het Examen 

1.1 Regels voor kandidaten bij het centraal examen  

• Kandidaten moeten zich beschikbaar houden tot en met de herkansingen. 

• Een kandidaat die te laat komt, mag uiterlijk tot een half uur na het begin van de zitting 

tot het examenlokaal worden toegelaten. De kandidaat levert zijn werk in aan het einde 

van de zitting; de zittingsduur wordt niet verlengd. 

• Kandidaten die meer dan een half uur na de aanvang van de zitting aankomen, mogen niet 

meer deelnemen aan de zitting.  

• Bij een geldige reden, ter beoordeling van de examencommissie, kunnen zij voor dit vak 

verwezen worden naar het tweede tijdvak.  

• Op de overige zittingen van het eerste tijdvak dienen zij wel te verschijnen. 

• Vertrek van kandidaten is slechts toegestaan na 60 minuten of tot 15 minuten voor de 

eindtijd! Opgaven moeten dan ook ingeleverd worden. 

• Aan het eind blijven de kandidaten zitten, totdat het sein gegeven wordt om het 

examenlokaal te verlaten. 

• Deelname aan een zitting betekent, dat het eenmaal gemaakte werk zijn geldigheid 

behoudt. Kandidaten doen er goed aan voor de aanvang van een examenzitting zeer 

bijzondere omstandigheden (bijvoorbeeld ernstige ziekte of overlijden in de familie) en 

ook eigen ziekteverschijnselen te melden bij de examencommissie. In overleg met de 

examencommissie moet van tevoren duidelijk vastgesteld worden of een kandidaat in zo'n 

geval in staat is aan het centrale examen deel te nemen. Zo niet, dan wordt de kandidaat 

naar het tweede tijdvak verwezen. 

• Een kandidaat die tijdens een zitting onwel wordt, kan onder begeleiding het 

examenlokaal verlaten. In overleg met de kandidaat beoordeelt de examencommissie of 

de door hen aangewezen persoon of de kandidaat na enige tijd het werk kan hervatten. 

• Indien de kandidaat het werk na enige tijd hervat, kan de gemiste tijd aan het einde van 

de zitting worden ingehaald. 

• Indien de kandidaat het werk niet kan hervatten, kan de examencommissie zo mogelijk 

mede op grond van een medische verklaring, aan de inspectie verzoeken te beslissen, dat 

het voor een deel gemaakte werk ongeldig is. De kandidaat mag, indien de inspectie het 

werk ongeldig verklaart, in het tweede tijdvak opnieuw aan de desbetreffende zitting 

deelnemen. 

• Indien een kandidaat door enigerlei omstandigheid niet bij een zitting in het examenlokaal 

aanwezig kan zijn, maar wel in staat is aan het examen deel te nemen, worden uitsluitend 

via de inspectie opgaven ter beschikking gesteld. 
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• Het werk wordt gemaakt op papier, gewaarmerkt en verstrekt door of vanwege de school, 

tenzij door de commissie belast met de vaststelling van de opgaven ander papier is 

verstrekt. 

• De kandidaat plaatst aan de bovenkant van het papier zijn examennummer en op de 

aangegeven plaats zijn naam en overige gegevens. 

• Na het openen van de envelop met opgaven is het verboden enige mededeling of inlichting 

over het werk aan de kandidaten te verstrekken. 

• Het is de kandidaat niet geoorloofd boeken, logaritmetafels, tabellen, andere 

hulpmiddelen en communicatiemiddelen (mobiele apparatuur), in welke vorm dan ook, 

mee te nemen in het examenlokaal en te gebruiken, met uitzondering van die waarvan 

het gebruik door de College voor Toetsen en Examens (CvTE) vaststelling opgaven is 

toegestaan. Deze toegestane hulpmiddelen worden ruim voor aanvang van de zitting 

gecontroleerd. 

• Tassen, jassen, etuis, telefoons, horloges en grafische rekenmachines mogen niet in de 

examenzaal aanwezig zijn.  

• Het werk wordt niet met potlood gemaakt, tenzij uitdrukkelijk vereist. Er mag niet met 

Tipp-ex worden gewerkt. 

• Kladpapier wordt gewaarmerkt en verstrekt door de school. 

• Zonder toestemming van een toezichthouder mag een kandidaat zich gedurende het 

examen niet verwijderen uit het examenlokaal. 

• Na het verlaten van het examenlokaal mag de kandidaat onder geen beding worden 

toegestaan nog aan het desbetreffende examen te werken 

• Het centraal examen wordt afgenomen conform het eindexamenbesluit. Het 

eindexamenbesluit ligt op school bij de directie ter inzage. 

• De tijdvakken en het examenrooster voor leerjaar vier worden t.z.t. vermeld in een 

bijlage bij dit reglement. 

• Leerlingen met dyslexie mogen alleen gebruik maken van hulpmiddelen en eventuele 

verlening als zij tijdens de schoolexamens hier ook gebruik van gemaakt hebben. 

 

1.2 Afronding van het schoolexamen 

Een kandidaat heeft het schoolexamen afgerond als alle toetsen en praktische opdrachten 

zijn gemaakt en beoordeeld en het sectorwerkstuk en alle handelingsdelen met ‘naar 

behoren’ (goed / voldoende) zijn afgesloten. Indien het schoolexamen niet is afgerond, kan 

de kandidaat niet aan het centraal examen deelnemen. 

Het profielwerkstuk wordt afgenomen in leerjaar 4 en dient eind januari van het betreffende 

kalenderjaar met de kwalificatie voldoende / goed te zijn afgesloten. Dit ter beoordeling van 

twee daartoe aangewezen docenten. 

 

1.3 Uitslag van het eindexamen 

De eindcijfers worden uitgedrukt in een geheel cijfer. Het eindcijfer van alle vakken wordt 

bepaald door een rekenkundig gemiddelde van de resultaten van het schoolexamen en het 

Centraal examen. Is de uitkomst van deze berekeningen niet een geheel cijfer dan wordt het, 

indien de cijfers achter de komma 49 of minder zijn naar beneden afgerond en indien deze 

50 of meer zijn naar boven afgerond. 
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1.4 Slaag-/zakregeling 

 

Hoe luidt de slaag-/zakregeling? 

De slaag-/zakregeling luidt (zie artikel 49 van het Eindexamenbesluit, ligt bij de 

examencommissie ter inzage): 

 

1.  De kandidaat die eindexamen V.M.B.O. heeft afgelegd, is geslaagd indien hij /zij: 

a.  voor ten hoogste één van zijn examenvakken het eindcijfer 5 heeft behaald en 

voor zijn overige examenvakken een 6 of hoger, of 

b.  voor ten hoogste één van zijn examenvakken het eindcijfer 4 heeft behaald en 

voor zijn overige examenvakken een 6 of hoger waarvan ten minste één 7 of 

hoger, of 

c.  voor twee van zijn examenvakken het eindcijfer 5 heeft behaald en voor zijn 

overige examenvakken een 6 of hoger waarvan ten minste één 7 of hoger.  

 

2.  Voor het vak Nederlands moet het eindcijfer een 5 (of hoger zijn) 

 

3.  In aanvulling op het eerste lid geldt tevens dat voor de vakken lichamelijke 

opvoeding en het kunstvak 1 uit het gemeenschappelijk deel en in de gemengde 

en de theoretische leerweg voor het sectorwerkstuk de kwalificatie ‘voldoende’ 

of ‘goed’ is behaald. 

 

4. Vanaf 1 augustus 2011 zijn de aangescherpte exameneisen voor het voortgezet 

onderwijs van kracht. Leerlingen moeten voor het centraal examen gemiddeld 

een voldoende halen (5.5 of hoger) om te kunnen slagen.  

 

De beoordeling van het profielwerkstuk moet ook minimaal “voldoende” zijn.  

De rekentoets moet wel gemaakt zijn, maar telt niet mee voor de uitslag. Het cijfer van dit 

rekenexamen komt wel op de cijferlijst te staan, maar wordt niet meegenomen in de 

slaag/zakregeling! 

Zodra de uitslag is vastgesteld, maakt de directeur deze tezamen met de eindcijfers 

schriftelijk aan iedere kandidaat bekend, met de mededeling van wat in artikel 51 van het 

examenreglement staat.  

 

AANPASSINGEN SLAAG/ZAKREGELING 2022 
1a. Een vak kan worden weggestreept (van de zes vakken), het vak dat wordt weggestreept 

moet wel afgerond zijn (met een volledig schoolexamen en gemaakt CSE) 

1b. Dit vak mag geen Nederlands zijn! Alle overige vakken van het profiel wel; Het vak 

Nederlands mag niet worden weggestreept en moet minimaal met een 5 worden 

afgerond (zie punt 2 van de slaag/zakregeling 

2. Het gemiddelde van het CSE moet een gemiddelde van een 5,5 zijn over zes of vijf 

examens (zie punt 4 van de slaag/zakregeling) 

3. Er is een 3e tijdvak in juli bijgekomen 

4. In plaats van één herkansing, mag een leerling twee herkansingen maken (elk vak mag 

maar een keer herkanst worden) 
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1.5 Herkansing centraal examen 

 

De kandidaat heeft het recht voor twee vakken waarin hij reeds examen heeft 

afgelegd, nadat ingevolge art. 49, vijfde lid, de cijfers zijn bekendgemaakt, om in het 

tweede tijdvak of, indien artikel 45, eerste lid, van toepassing is, in het derde tijdvak, 

opnieuw deel te nemen aan het centraal examen.  

 

De kandidaat stelt de directeur voor een door deze laatste te bepalen dag en tijdstip 

schriftelijk in kennis van gebruikmaking van het in het eerste lid bedoelde recht. 

 

Het hoogste van de cijfers behaald bij de herkansing en bij het eerder afgelegde 

centraal examen geldt als definitief cijfer voor het centraal examen. 

 

 

2. Onregelmatigheden 

 

Indien een kandidaat zich ten aanzien van enig deel van het eindexamen aan enige 

onregelmatigheid schuldig maakt of heeft gemaakt, kan de examencommissie maatregelen 

nemen. 

De maatregelen bedoeld in het eerste lid die al dan niet in combinatie met elkaar genomen 

kunnen worden kunnen zijn: 

a.  het toekennen van het cijfer 1 voor een toets van het schoolexamen of het centraal 

examen, 

b.  het ontzeggen van de deelname of de verdere deelname aan één of meer zittingen 

van het schoolexamen of het centraal examen, 

c. het ongeldig verklaren van één of meer toetsen van het reeds afgelegde deel van het 

schoolexamen of het centraal examen, 

d.  het bepalen dat het diploma en de cijferlijst slechts kunnen worden uitgereikt na een 

hernieuwd examen in door de examencommissie aan te wijzen onderdelen. 

Indien het hernieuwd examen betrekking heeft op één of meer onderdelen van het 

centraal examen legt de kandidaat dat examen af in het volgend tijdvak van het 

centraal examen, dan wel ten overstaan van de staatsexamencommissie. 

Alvorens een beslissing in gevolge het tweede lid wordt genomen, hoort de 

examencommissie de kandidaat. De kandidaat kan zich door een door hem aan te wijzen 

meerderjarige laten bijstaan. De examencommissie deelt haar beslissing mede aan de 

kandidaat, zo mogelijk mondeling en in ieder geval schriftelijk. De schriftelijke mededeling 

wordt tegelijkertijd in afschrift toegezonden aan de ouders van de kandidaat, indien deze 

minderjarig is, alsmede aan de inspectie. 
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Oefenen voor de examens -1 !!! 

 

Workshops examentraining  

In week 16 wordt er in de les examentraining gegeven. AANWEZIGHEID IS VERPLICHT, HET IS 

EEN NORMALE LESWEEK. 

 

In week 19 (week 17+ 18 = meivakantie) starten de examens. Op maandag 9 mei, dinsdag 10 

mei en woensdag 11 mei, zijn er nog geen examens, maar worden er workshops 

aangeboden.  

In deze workshops ga je gericht trainen aan examenvaardigheden voor een vak.  

 

Iedere leerling krijgt in week 15 (11 t/m 15 april) hierover een apart boekje. 

In dit boekje tref je alle workshops per vak aan die deze week worden aangeboden. 

Bij elke workshop staat een korte omschrijving van de inhoud. In dit boekje staat ook hoe je 

je voor deze workshops moet opgeven.   

 

Wil je toch nog uitleg bij bepaalde vakken, dan kun je een afspraak maken met je vakdocent. 

Deze is beschikbaar op de uren dat je normaal les zou hebben in dit vak.  
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Oefenen voor de examens -2 !!! 

Ondanks alle examentrainingen tijdens de lessen en de workshops in de week voor het 

examen, kan ik mij voorstellen dat je dit ook thuis wil doen.  Je krijgt van onze school ook de 

zgn. Examensurvivalgids waarbij per vak staat wat je moet/kunt leren.  

Op internet kun je alle examens van alle vakken gratis terugvinden met de antwoorden erbij.  

 

Ga naar:  www.examenblad.nl 

Klik op vmbo tl en dan krijg je alle vakken. 

Linksboven zie je de jaartallen, die kun je draaien en alle examens van de laatste jaren 

compleet terugvinden. (ook de antwoordmodellen kun je hier vinden) 

 

Een andere hele goede site is: examen.studyflow.nl 

Op deze site kun je ook examens maken en dan krijg je ook meteen het antwoord en de 

puntentelling. 

Even registreren (heel makkelijk) en het is gratis! Dit is echt een fantastische site om de 

examens te trainen.  

 

Andere hele bruikbare sites zijn:  

www.examens-oefenen.nl 

www.mijneindexamen.nl 

Deze (mobiele) site is bedoeld voor eindexamenkandidaten. Op mijneindexamen.nl vinden 

examenleerlingen alle officiële informatie over de eindexamens. Wanneer is welk examen? 

Welke hulpmiddelen mag je bij je examen gebruiken? Wanneer ben je geslaagd? Leerlingen 

kunnen er hun eigen rooster samenstellen en per vak de  

bijbehorende informatie checken. 

 

Lerenvoorhetexamen.nl 

Examenleerlingen vinden hier alle informatie om zich goed voor te bereiden op het examen. 

Zo kunnen leerlingen er uitleg over examenstof vinden via bijvoorbeeld filmpjes en 

livestreams. 

 

Examenkompas.citolab.nl 

Op examenkompas.citolab.nl kunnen leerlingen oude examens maken en analyseren welke 

onderwerpen van een vak ze al beheersen en welke ze nog moeten oefenen. 

 

We hopen dat je wat aan de info hebt. 

 

Boeken inleveren 

Hierover krijgen jullie nog apart bericht. De boeken zullen op school ingeleverd moeten 

worden. Deze hoeven dus niet per post te worden opgestuurd naar de firma van Dijk. 

 

http://www.examenblad.nl/
http://examen.studyflow.nl/
http://www.mijneindexamen.nl/
https://nieuwsbrief.examenblad.nl/cl/vlhce5b9bbss/0004/vlhcl5zaikrq
https://nieuwsbrief.examenblad.nl/cl/vlhce5b9bbss/0005/vlhcl5zaikrq
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Bijlage 1 - basis pakket hulpmiddelen 

 

Bij het centraal examen zijn bij ieder vak toegestaan: 

 

• schrijfmateriaal  

• tekenpotlood 

• blauw en rood kleurpotlood 

• liniaal met millimeterverdeling 

• passer 

• geometrische driehoek en/of windroos 

• vlakgum 

• rekenmachine 

niet toegestaan is: schrijfrol, alarm of ander geluid, - alfanumeriek (letters op 

scherm)*, - grafieken weergeven, - zend- of ontvanginstallatie. 

• woordenboek Nederlands of woordenboek Nederlands-thuistaal en thuistaal-

Nederlands 

 

Verder is toegestaan: 

 

Nederlands • woordenboek  

 

Frans • woordenboek Frans-Nederlands/ Nederlands-Frans 

 

Duits • woordenboek Duits-Nederlands/Nederlands-Duits 

 

Engels • woordenboek Engels-Nederlands/Nederlands-Engels 

• woordenboek Engels-Engels 

 

Spaans • Woordenboek Spaans-Nederlands/Nederlands-Spaans 

 

Nask1 • Binas (door school verstrekt) 

 

Nask2 • Binas (door school verstrekt) 

 

 

 

 

Let op: Kandidaten dienen de woordenboeken zelf mee te nemen!!! Deze worden niet 

verstrekt door de school.  

 

Let op: Bij alle examens is het gebruik van een Nederlands woordenboek toegestaan! (dit 

moet de eindexamenkandidaat wel zelf meenemen) 

 

 

 

 



 16 

Bijlage 2 - examennummers 

Klas Roepnaam Tussenv Achternaam Examennummer 

M4A Phoenix   Aardenburg 1001 

M4D Tylio   Abaisa 1002 

M4B Hana   Abdulkarim 1003 

M4E Imad   Ahajjam 1004 

M4D Moutar   Ahmedjama 1005 

M4F Arif   Akdeniz 1006 

M4C Melike   Akdeniz 1007 

M4D Sudenaz   Akyüz 1008 

M4F Floran   Alders 1009 

M4F Pashton   Amini 1010 

M4B Ebru   Anli 1011 

M4D Sujan   Annalingam 1012 

M4C Irem   Ardiçyaka 1013 

M4E Dennis van Arenthals 1014 

M4F Semih   Aslan 1015 

M4D Sylke   Atsma 1016 

M4E Eugène van Aubel 1017 

M4D Ayfer   Bahar 1018 

M4D Dominique   Beentjes 1019 

M4E Sevval   Bektes 1020 

M4D Abdou   Benhammou 1021 

M4C Emely van Berkel 1022 

M4D Lars   Besseling 1023 

M4B Sterre   Blaas 1024 

M4E Nick   Boer 1025 

M4A Roel de Boer 1026 

M4F Danick   Boerebach 1027 

M4C Finn   Boers 1028 

M4F Maxim   Bolhuis 1029 

M4F Lynn   Brandsma 1030 

M4A Merel   Bras 1031 

M4B Dyan de Bree 1032 

M4F Jaicey   Brethouwer 1033 

M4A Jamie-Lee   Broers 1034 

M4E Donni   Brouwer 1035 

M4E Sebastian van den Burg 1036 

M4E Mick   Bussen 1037 

M4B Bryan van Campo 1038 

M4E Tom   Carbaat 1039 

M4D Chiara   Ceccarelli 1040 

M4F Baran   Celik 1041 

M4D Jarod   Christoffels 1042 

M4A Kerem   Civelek 1043 

M4E Aïcha   Coumbassa 1044 

M4A Kim van Dee 1045 

M4E Sidney   Dekker 1046 

M4A Nardos   Desta Teame 1047 

M4F Rana   Deveci 1048 

M4A Marnix van der Does 1049 

M4E Quinn   Duindam 1050 
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M4D Younes   El Yakoubi 1051 

M4E Vanessa   Faiz 1052 

M4B Samira   Faqiri 1053 

M4B Romaisae El Fargoussi 1054 

M4C Rowen   Folmer 1055 

M4B Indirah   Freeth 1056 

M4C Bas   Fritz 1057 

M4C Jordan   Gopi 1058 

M4B Sylvan   Grille 1059 

M4C Noa   Grin 1060 

M4D Oskar   Grochmal 1061 

M4D Liam   Groen 1062 

M4B Sam   Groen 1063 

M4F Sandra Jadwiga   Grynkiewicz 1064 

M4A Soroush   Hakiem 1065 

M4A Joyce   Hemelrijk 1066 

M4D Federico   Hensen 1067 

M4E Quinten   Hoek 1068 

M4D Marijn   Hoes 1069 

M4B Wesley   Hoogeland 1070 

M4E Yanick   Hoope 1071 

M4D Mikki   Houtenbos 1072 

M4A Jake van Hoven 1073 

M4F Thomas   Huisman 1074 

M4B Livia   Iacovelli 1075 

M4F Berat   Ince 1076 

M4F Youssef El Jaghaoui 1077 

M4D David   Janssen 1078 

M4E Cas   Jongejan 1079 

M4E Fleur   Jongejans 1080 

M4D Donna   Jungerius 1081 

M4A Maud   Käller 1082 

M4B Haanish   Kandasamy 1083 

M4A Khean   Kanyinda 1084 

M4F Azra   Karakus 1085 

M4B Emre   Karakuş 1086 

M4D Enzo   Karijoredjo 1087 

M4B Andy   Karssen 1088 

M4A Zerda   Kavas 1089 

M4F Kaan   Kayis 1090 

M4D Astrid   Kazadi-Kadimanshi 1091 

M4C Sybren   Kleijn 1092 

M4B Zoë   Kleine 1093 

M4E Bram   Koning 1094 

M4F Stijn   Kort 1095 

M4C Marijn   Kos 1096 

M4A Eline   Kraaij 1097 

M4B Zef   Kranenburg 1098 

M4C Fenna van der Krogt 1099 

M4B Mira   Kruijver 1100 

M4A Jaidy   Kuipers 1101 

M4A Moos   Kunst 1102 

M4F Milan   Lammers 1103 
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M4D Hanae   Lazem 1104 

M4E Marit van Lent 1105 

M4E Daan van der Linde 1106 

M4F Toine   Mak 1107 

M4C Natalie   Makaryan 1108 

M4B Nienke de Man 1109 

M4B Noémie   Mathu 1110 

M4E Jasper   Mayor 1111 

M4B Mariam   Mikhail 1112 

M4C Evi   Molenaar 1113 

M4A Jolein   Morren 1114 

M4C Tony   Mosselveld 1115 

M4B Owen   Mulder 1116 

M4A Hidde de Nas 1117 

M4E Ferdinand van der Oest 1118 

M4D Cas van Ommen 1119 

M4C Isa van Osch 1120 

M4E Anusha   Partheepan 1121 

M4C Mick de Paus 1122 

M4B Boyd   Pauw 1123 

M4A Timo   Peetam 1124 

M4A Robin   Pels 1125 

M4A Lindsey van der Plas 1126 

M4D Joël   Post 1127 

M4F Nick   Rensen 1128 

M4F Mike de Reus 1129 

M4C David   Rikmenspoel 1130 

M4A Maro de la Riva 1131 

M4F Jolien   Rumping 1132 

M4F Britt   Rutte 1133 

M4A Cindy de Ruyter 1134 

M4C Marit de Ruyter 1135 

M4B Sofie van Saane 1136 

M4E Keesje   Salido 1137 

M4A Bharathi   Sampanthar 1138 

M4C Arthur van Santen 1139 

M4E Burak   Saricicek 1140 

M4C Julia   Schellevis 1141 

M4F Amber   Scherer 1142 

M4D Jur   Schipper 1143 

M4F Richano   Schuiling 1144 

M4C Memet Can   Şen 1145 

M4B Maik   Sinnige 1146 

M4C Kaylee   Six 1147 

M4B Fay   Sluiter 1148 

M4D Sep   Sotgiu 1149 

M4D Valentijn   Spits 1150 

M4D Britt   Stoevelaar 1151 

M4A Lisa   Swart 1152 

M4C Mehmet Ali   Tetik 1153 

M4F Ezgi   Tosun 1154 

M4B Wessel   Treffers 1155 

M4E Min van der Veen 1156 
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M4E Ember van de Velde 1157 

M4F Len   Vertelman 1158 

M4F Melvin   Vertogen 1159 

M4C Archchana   Visvalingam 1160 

M4D Timo   Weel 1161 

M4B Texx   Wehrmeijer 1162 

M4C Sefanya   Wensveen 1163 

M4C Yarona   Wensveen 1164 

M4A Veerle ten Westeneind 1165 

M4C Tahir   Westerlow 1166 

M4E Jerbriano   Willems 1167 

M4A Lieke   Winter 1168 

M4C Dilasu   Yagdi 1169 

M4A Mirte van Zoelen 1170 

M4C Romy   Zonneveld 1171 

M4B Nova   Zwart 1172 

M4A Dylano van Zwol 1173 
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