
 

 

 

Informatie 
 

 

Centraal Schriftelijk Examen 

 

mavo/vmbo-tl 

 

Schooljaar 2018-2019 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



Beste examenkandidaten, 

 

Op donderdag 9 mei start de examenperiode. Om te zorgen dat deze periode goed              

verloopt hebben we een draaiboek voor jullie samengesteld. In dit draaiboek vind je             

alle belangrijke informatie die geldt tijdens de examens. Lees en bewaar dit            

draaiboek goed. 

 

Naast dit draaiboek ontvang je op dinsdag 16 april je definitieve 

schoolexamencijferlijst, tevens akkoordverklaring, met daarop alle gegevens, cijfers 

en beoordelingen. De informatie op deze lijst moet je goed controleren op de 

volgende punten: 

 

✔ staan al je vakken erop, 

✔ kloppen de cijfers/beoordelingen, 

✔ klopt de titel/onderwerp van je profielwerkstuk, 

✔ kloppen de vermelde persoonsgegevens. 

 

Als alles gegevens, cijfers/beoordelingen kloppen lever je deze akkoordverklaring 

uiterlijk woensdag 17 april voor 12.00 uur ondertekend in bij je mentor. Als de 

akkoordverklaring later dan 17 april 12.00 uur of helemaal niet wordt ingeleverd, 

gaan we ervan uit dat alle gegevens, beoordelingen/cijfers kloppen en dat er 

akkoord gegaan wordt met de gegevens, cijfers/beoordelingen. Na 17 april 12.00 uur 

kan er niets meer gewijzigd worden, omdat de gegevens, beoordelingen/cijfers 

worden verstuurd naar de inspectie. Vragen over cijfers/beoordelingen kun je stellen 

aan 

je vakdocenten. 

 

 

Handige sites hiervoor zijn: www.examenblad.nl/www.mijneindexamen.nl 

 

Wij wensen jullie alvast heel erg veel succes met de examens! 

 

 

Patrick Stegge (4A) 

Arjan van der Maat (4B) 

Gemma Mollink (4C) 

Elsa Brunsman, Teamleider klas 3 & 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.examenblad.nl/


 

Regels en afspraken tijdens het centraal schriftelijk examen 

 

 

✔ Leerlingen dienen 15 minuten voor aanvang van het examen aanwezig te 

zijn in de examenruimte, 

✔ Tassen, etuis, jassen, telefoons, smartwatches en andere 

apparatuur die contact kunnen maken met het internet etc. zijn in 

de examenruimte verboden. Neem verder geen overbodige 

spullen mee naar het examen, 

✔ Zorg dat je voor elk examen de juiste hulpmiddelen bij je hebt. Op de 

volgende pagina kun je lezen wat je zelf mee moet/mag nemen en waar 

school voor zorgt, 

✔examen begint en eindigt stipt op de aangegeven tijd, 

✔ Een leerling die te laat komt, mag tot uiterlijk een half na het begin van 

het examen nog worden toegelaten tot het examen. Uiteraard krijgt deze 

leerling geen extra tijd. Meer dan een half uur te laat betekent: examen 

gemist, geen diploma! 

✔ Alle examens dienen met pen gemaakt te worden, 

✔ Je mag absoluut geen Tipp-Ex gebruiken en je mag niet met potlood 

schrijven. Doe je dat wel, dan wordt je examen  

ongeldig verklaard, 

✔ Vermeld duidelijk op je examenwerk je naam, je vakdocent en je 

examennummer, (die informatie ligt op je tafel) 

✔ Vanaf het uitdelen van de examens dient er volkomen rust in de 

examenruimte te heersen, 

✔ Leerlingen mogen geen vragen stellen over de inhoud van het examen, 

✔ Als een leerling wil aangeven dat er iets aan de hand is, steekt hij/zij zijn 

hand op. De surveillant komt dan en overlegt zachtjes, 

✔ Op zijn vroegst een uur na aanvang van het examen mogen de leerlingen 

de examenruimte verlaten en steeds 15 minuten daarna weer op 

aanwijzingen van de surveillant, 

✔ Een kwartier voor het eind van het examen geeft de surveillant dit tijdstip 

aan; alle dan nog aanwezige leerlingen blijven zitten tot het eind van het 

examen, 

✔ Als een leerling het werk af heeft, wordt het opgehaald door de 

surveillant en deze controleert het op naam en nummer. Controleer zelf 

goed of je alles gemaakt hebt! 

✔ Een verlenger (leerling met dyslexie/dyscalculie-verklaring) heeft 30 

minuten meer examentijd met daarbij eventueel gebruik van de 

computer. 

 

 

 

 

 



 

Toegestane hulpmiddelen centraal schriftelijk examen 2019 

 

vak hulpmiddel 

  

alle vakken basispakket bestaande uit: 

 schrijfmateriaal (reserve), vlakgum 

 tekenpotlood, blauw-rood kleurpotlood, accentueerstift 

 liniaal, passer, geodriehoek, windroos 

 elektronisch rekenapparaat (denk aan reserve batterijen) 

 ééndelig woordenboek Nederlands 

  

Fa/Du/En woordenboek van en naar de doeltaal  

  

nask 1/nask 2 boekje Binas (wordt door school verstrekt) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Slagen en herkansen 

 

 

Slaagregeling 

 

De leerling die eindexamen heeft afgelegd is geslaagd indien hij/zij: 

 

a. gemiddeld voor zijn centraal examen een 5,5 of hoger heeft behaald, 

b. voor het vak Nederlands minimaal het eindcijfer 5 heeft behaald, 

c. voor het vak lo “goed” of “voldoende” heeft behaald, 

d. voor het vak ckv (mavo-3) “goed” of “voldoende”  heeft behaald, 

e. voor het profielwerkstuk de beoordeling  “goed” of “voldoende” heeft behaald, 

f. de rekentoets niveau 2F heeft afgelegd (het cijfer telt niet mee in de bepaling 

van de uitslag), 

 

Aan al deze eisen moet je voldaan hebben. Daarnaast moetje je eindcijfers:  

 

 

voor al zijn examenvakken eindcijfers heeft behaald van 6 of hoger,  

OF: 

voor één van zijn examenvakken het eindcijfer 5 heeft behaald en, voor 

zijn overige examenvakken eindcijfers heeft behaald van 6 of hoger, 

OF 

voor ten hoogste één van zijn examenvakken het eindcijfer 4 heeft 

behaald, voor zijn overige examenvakken eindcijfers heeft behaald van 6 

of hoger, waarvan tenminste één 7 of hoger, 

OF 

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

zijn overige examenvakken een 6 of hoger, waarvan tenminste één 7 of 

hoger, niet lager dan een eindcijfer 4 voor een vak heeft behaald. 

 

 

 

 

Herkansing 

 

Iedere leerling mag één vak van het centraal examen opnieuw doen ongeacht het 

behaalde cijfer. De leerlingen die voorlopig gezakt zijn, zullen dat uiteraard wel 

moeten om alsnog te slagen. De leerlingen die al wel geslaagd zijn kunnen hun cijfer 

verbeteren. Voor beide groepen geldt; het hoogste cijfer telt! Herkansingen vinden 

plaats op 17, 18 & 19 juni 2019. 

In een later stadium wordt bekend gemaakt welke vakken op welke dagen zijn. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Wat je verder nog moet weten 

 

De examenruimte 

 

De examens worden afgenomen in lokaal 7 en 8. Op de tafels liggen kaartjes met 

daarop je naam en je examennummer. Je gaat bij je eigen naam zitten. 

Voor in de examenruimte kun je een flesje drinken pakken. Je mag zelf ook iets 

te eten of drinken meenemen, als dat maar geen overlast veroorzaakt voor de 

andere leerlingen. 

 

Tijdens het examen 

 

Zorg dat je in goede conditie bent. Examens die gemaakt zijn, blijven hun 

geldigheid behouden. Dat betekent dat je je later niet kunt beroepen op ziekte of 

andere omstandigheden, waardoor je het werk niet goed kon maken.  

Je levert al je examenwerk bij de surveillant in. Je neemt geen examenwerk mee 

buiten de examenruimte. Examenwerk dat meegenomen wordt buiten de 

examenruimte kan niet meer worden ingenomen en worden nagekeken. 

Ook op kladpapier zet je je naam, vakdocent en examennummer. Heb je op 

kladpapier je antwoorden meegeschreven, dan kun je dat kladpapier een dag 

later ophalen op een tafeltje in de gang bij de administratie. De examens op zich 

worden niet bewaard. Deze kun je zelf downloaden via het internet. 



Probeer toiletbezoek zoveel mogelijk te beperken. Dat is storend voor jezelf en 

voor de andere leerlingen  Als je dan toch echt moet …, hand opsteken en een 

surveillant zal je begeleiden naar het toilet. 

 

Ziek 

Als er omstandigheden zijn (ziekte) waardoor je niet kunt deelnemen aan een 

examen(s) dan moet dit voor het begin van het examen door ouder(s) gemeld 

worden aan de secretaris van het examen, Patrick Stegge (053-4821280 / 

06-38900369) of teamleider, Elsa Brunsman (053-4821280 / 06-48608943) 

Realiseer je wel dat afwezigheid tijdens een examen(s) kan betekenen 

dat het niet meer mogelijk is op dat moment je diploma te halen! 

 

Onregelmatigheden (fraude) 

Als een leerling zich tijdens het centraal examen schuldig maakt aan 

onregelmatigheden, of dat na het examen blijkt dat een leerling zich daaraan 

schuldig heeft gemaakt, kan de secretaris van het examen hem/haar de 

(verdere) deelname aan het examen ontzeggen, of een mindere vergaande 

maatregel nemen. In geval van ontzegging kan er geen cijferlijst, dan wel 

diploma worden uitgereikt. (zie ook het eindexamenreglement) 

 

Bekendmaking van de uitslag 

Alle leerlingen worden woensdagmiddag 12 juni tussen 13:00 en 15:00 uur 

persoonlijk gebeld door hun mentor of teamleider. (Als het CvTE alle gegevens 

op tijd verstrekt) 

Leerlingen die (nog) niet geslaagd zijn worden zij om 15.30 in school verwacht. 

De mentor/decaan zal met deze leerlingen de opties doorspreken in het kader 

van een (eventuele) herkansing. 

Dezelfde dag reiken de mentoren aan de geslaagde leerlingen tussen 

16.30-17.30 in onze aula de cijferlijsten uit. Natuurlijk zal een drankje en een 

hapje niet ontbreken! 

 

Diploma-uitreiking 

De diploma-uitreiking voor is op woensdag 10 juli vanaf 19.30 uur. De mentoren 

reiken de diploma’s in twee rondes persoonlijk aan de leerlingen uit. Jullie 

worden daarover nog nader geïnformeerd. 

 

Boeken inleveren 

Ook over het inleveren van de boeken word je nog nader geïnformeerd. 

 

 

 

  



 

CE Tijdvak I 

 

Zorg ervoor dat je een kwartier voor aanvang aanwezig bent in de 

examenzaal. 

 

 

Datum Vak Tijdstip 

Donderdag 9 mei Biologie 13:30 - 15:30 

   

Vrijdag 10 mei Nederlands 13:30 - 15:30 

   

Maandag 13 mei Duits 09:00 - 11:00 

Maandag 13 mei Economie 13:30 - 15:30 

   

Dinsdag 14 mei Geschiedenis 09:00 - 11:00 

Dinsdag 14 mei Nask1 (natuurkunde) 13:30 - 15:30 

   

Donderdag 16 mei Wiskunde  13:30 - 15:30 

   

Vrijdag 17 mei Engels 13:30 - 15:30 

   

Maandag 20 mei Maatschappijkunde 09:00 - 11:00 

Maandag 20 mei Nask2 (scheikunde) 13:30 - 15:30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


