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HET GAAT BEGINNEN .... 

 

 

Voor de leerlingen van klas 4A breekt een spannende tijd aan. Met dit boekje 

willen we u goed informeren over een aantal zaken die betrekking hebben op het  

Centraal Examen zodat u uw kind goed kan begeleiden. Het volgende staat op 

stapel: 

• Donderdag 15 april wordt het PTA programma afgerond. Toetsperiode 5 is 

dan afgerond.  

• In de week van 19 t/m 23 april zullen er oefenexamens worden gedaan. 

Het bijbehorende rooster zal u tijdig worden toegestuurd.  

• Na de meivakantie 10 t/m 12 mei worden de gemaakte oefenexamens 

met de leerlingen besproken.  

• Op maandag 17 mei start het Centraal Examen! 

De examenkandidaten worden tijdens deze periode bijgestaan door dhr F.Filippo 

en mevr. P.Wervelman. 

Wij blijven u de komende weken op de hoogte houden over de belangrijke zaken 

die spelen rondom het examen. Mocht u vragen hebben neem dan alstublieft  

contact op met de mentor: dhr. F.Filippo. 

We wensen alle eindexamenkandidaten heel veel succes en zien jullie graag op 

de diploma-uitreiking. 

 

Mevr. M.IJntema, teamleider bovenbouw. 

Dhr. F.Filippo (mentor klas 4A) en mevr. P.Wervelman (mentor klas 3A) 
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EXTRA MAATREGELEN I.V.M. CORONA 

 

 

Als gevolg van alle corona-perikelen heeft minister Slob aangegeven dat er voor 

het aankomende examen een aantal zaken zullen worden aangepast: 

Er is een extra tijdvak toegevoegd om mogelijk één of meer examens uit 

te kunnen stellen 

Wellicht hebben leerlingen achterstanden opgebouwd door de uitval van lessen 

of een trager tempo door de vele online lessen in de achterliggende maanden. 

De minister heeft gesteld dat leerlingen hierom het recht hebben om één of 

meer vakken op een later tijdstip te doen. Hiervoor is een extra tijdvak 

gecreëerd. Normaal gesproken is er sprake van tijdvak 1 waar de examens 

worden afgenomen en tijdvak 2 voor de herkansingen of verbeteren van het 

examencijfer. Nu is er dus een derde tijdvak aan toegevoegd. 

Je mag een extra vak herkansen: dus twee vakken  

Elke kandidaat mag nu twee algemene vakken herkansen. Het is niet toegestaan 

om één vak twee keer te herkansen. 

Er mag bij de uitslag van het examen een vak worden geschrapt 

Bij de uitslag van het examen mag een vak worden geschrapt. Nederlands mag 

niet geschrapt worden. 

Het examen wordt (zoals gewoonlijk) bij de VMBO TL -kandidaten schriftelijk 

afgenomen.  
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ROOSTER TIJDVAK 1  

 

 

 

 TL  

Maandag 17 mei Nederlands 13.30- 15.30 

Dinsdag 18 mei Wiskunde 13.30- 15.30 

Woensdag 19 mei aardrijkskunde 09.00-11.00 

Donderdag 20 mei NASK 1 13.30- 15.30 

Vrijdag 21 mei Economie 13.30- 15.30 

   

Dinsdag 25 mei Geschiedenis 09.00-11.00 

Woensdag 26 mei Biologie 13.30- 15.30 

Donderdag 27 mei Engels 13.30- 15.30 

   

 

 

De uitslag van tijdvak 1 is op donderdag 10 juni. 
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In een normaal examenjaar zou het examen worden afgenomen volgens  het 

bovenstaand rooster.  

Dit examenjaar hebben kandidaten het recht om één of meer examenvakken 

door te schuiven naar tijdvak 2. Bijvoorbeeld vanwege langdurige uitval van 

lessen of afwezigheid van een leerling als gevolg van Corona. 

 

Met de leerkrachten klas 4A is de afgelopen weken uitvoerig gesproken hoe 

leerlingen er voor staan. Er is geconstateerd dat er nagenoeg geen 

achterstanden zijn ontstaan. Alle leerstof is behandeld. Leerlingen hebben de tijd 

gehad om te oefenen en toe te passen. Alle leerstof is afgetoetst.  

 

In de laatste week voor de meivakantie is er voor alle leerlingen  examentraining 

d.mv. het oefenen van examens.  

Wij gaan er vanuit dat alle kandidaten hun examen maken in tijdvak 1.  

 

 

Indien een leerling het examen niet kan maken in tijdvak 1, door welke 

omstandigheid ook, dan bestaat de mogelijkheid om uit te wijken naar tijdvak 

2.  

Het maken van één of meer examens in tijdvak 2 betekent, dat de uitslag pas op 

2 juli bekend is. Natuurlijk hopen we dat het voor elke kandidaat succesvol zal 

verlopen. Wanneer er echter één of twee vakken dan alsnog moeten worden 

herkanst, zal pas op donderdag 15 juli duidelijk zijn of de herkansing succesvol 

is geweest.  Het wordt dan heel lange examenperiode. Dit willen we graag 

voorkomen. 

Het lijkt ons verstandig dat alle kandidaten hun examen doen in tijdvak 

1. Daar gaan we ook van uit! 

Mocht er iets mis gaan in tijdvak 1, waardoor er één of meerdere toetsen niet 

gemaakt kunnen worden door een kandidaat dan bestaat de mogelijkheid om uit 

te wijken naar tijdvak 2.  

 

  



6 
 

ROOSTER TIJDVAK 2 

 

Tijdvak 2 TL  

Maandag 14 juni Nederlands 13.30- 15.30 

Dinsdag 15 juni Wiskunde 13.30- 15.30 

Woensdag 16 juni aardrijkskunde 09.00-11.00 

Donderdag 17 juni NASK 1 13.30- 15.30 

Vrijdag 18 juni Economie 13.30- 15.30 

   

Maandag 21 juni Geschiedenis 09.00-11.00 

Dinsdag 22 juni Biologie 13.30- 15.30 

Woensdag 23 juni Engels 13.30- 15.30 

   

 

De uitslag van tijdvak 2 is op vrijdag 2 juli. 

 

Tijdvak 2 is bestemd voor: 

• kandidaten die een herkansing nodig hebben om te slagen na het doen 

van examen in tijdvak 1 

• kandidaten die een vak willen verbeteren (profileren) na het doen van 

examen in tijdvak 1 

• kandidaten die één of meer vakken van tijdvak 1 willen uitstellen  

• kandidaten die niet in tijdvak 1 examen hebben kunnen doen door ziekte  
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ROOSTER TIJDVAK 3 

 

Tijdvak 3 TL  

Dinsdag 6 juli Nederlands 09.00-11.00 

 Geschiedenis 13.30- 15.30 

 Aardrijkskunde 13.30- 15.30 

Woensdag 7 juli Wiskunde 09.00-11.00 

 Biologie 13.30- 15.30 

 NASK 1 13.30- 15.30 

Donderdag 8 juli Economie 09.00-11.00 

 Engels 13.30- 15.30 

 

 

Tijdvak 3 is beschikbaar voor kandidaten die één of meer vakken willen 

herkansen of profileren.  

 

De uitslag van tijdvak 3 is op donderdag 15 juli. 
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PROCEDURE DEELNEMEN AAN HET EXAMEN 

 

• Na 23 april ligt de planning van alle examentoetsen voor alle leerlingen 

vast. 

• Voor toelating tot het centraal examen in een vak moet de leerling het 

schoolexamen in dit vak hebben afgerond. 

• Voor toelating tot het centraal examen moeten alle onderdelen van het 

Programma van Toetsing en Afsluiting zijn afgerond, ook van de vakken 

waar geen centraal examen in wordt gedaan. 

• De keuze voor het spreiden van het centraal examen ligt bij de leerling, 

maar wordt in overleg met de school genomen. 

• Als een leerling voor een of meerdere vakken in het tweede tijdvak voor 

het eerst wil opgaan, geeft hij of zij dit uiterlijk 13 april aan bij de 

mentor. De ouders/verzorgers ontvangen schriftelijke bevestiging van 

deze aanmelding met de examendata in duplo ter ondertekening. Deze 

bevestiging moet uiterlijk 21 april bij de teamleider zijn ingeleverd. 

• De school stelt de leerling in principe in staat om in het tijdvak van zijn of 

haar voorkeur op te gaan voor de eerste kans van het centraal examen 

van het betreffende vak.  
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ALLES OP EEN RIJTJE ....... 

 

 

 

Je doet alle examenvakken in tijdvak 1: 

• op 10 juni weet je dan of je geslaagd bent of niet 

• niet geslaagd? Dan mag je met één of indien nodig twee herkansingen 

naar tijdvak 2 of tijdvak 3 

• geslaagd? Dan ben je op 10 juni helemaal klaar 

Je doet een paar examenvakken in tijdvak 1 en een paar in tijdvak 2: 

o je hebt nog geen gebruik gemaakt van herkansingen in tijdvak 2 

• vóór 13 april heb je je hiervoor aangemeld 

• op 2 juli weet je dan of je geslaagd bent of niet 

• niet geslaagd? dan naar de herkansing in tijdvak 3 

• geslaagd? je bent op 2 juli helemaal klaar 
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Je doet een paar examenvakken in tijdvak 1 en een paar in tijdvak 2: 

o je gebruikt één herkansing in tijdvak 2 om een vak uit tijdvak 1 over te 

doen 

• vóór 13 april heb je je hiervoor aangemeld 

• op 2 juli weet je dan of je geslaagd bent of niet 

• niet geslaagd? Dan mag je nog één herkansing doen in tijdvak 3 

• geslaagd? je bent op 2 juli helemaal klaar 

o Je gebruikt twee herkansingen  om twee vakken uit tijdvak 1 over te doen 

• vóór 13 april heb je je hiervoor aangemeld 

• op 2 juli weet je dan of je geslaagd bent of niet 

• niet geslaagd? Je bent dan gezakt, mag niet meer herkansen 

• geslaagd? je bent op 2 juli helemaal klaar 

Je doet alle examenvakken in tijdvak 2: 

• op 2 juli weet je dan of je geslaagd bent of niet 

• niet geslaagd? Dan mag je twee herkansingen doen in tijdvak 3 

• geslaagd? Je bent op 2 juli helemaal klaar 

Je maakt herkansingen in tijdvak 3: 

• op 15 juli weet je of je geslaagd bent of niet 

• niet geslaagd? Je bent dan gezakt 

• geslaagd? je bent op 15 juli helemaal klaar 
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AGENDA 

 

 

• 13 april 

• Uiterlijke datum keuze examentijdvak. 

• 15 april 

• Eind toets periode 5 

• 20 april 

• Verzenden examenkaart 

• 19 t/m 23 april 

• Oefen examenweek 

• 22 april 

• verificatie van alle cijfers 

• 26 april - 7 mei 

• Meivakantie 

• 10 t/m 12 mei 

• Bespreken gemaakte oefenexamens 

• Bezoek aan examenlocatie/ kennismaken met Dhr. Bosman, 

examencommissaris. 

• 13 mei + 14 mei  

• Hemelvaartsdag & vrije vrijdag 

• 17 mei 

• start centraal examen tijdvak 1 
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• 10 juni  

• uitslag tijdvak 1 

• 14 juni 

• start centraal examen tijdvak 2 

• 2 juli 

• uitslag tijdvak 2 

• 6 juli 

• start tijdvak 3 

• 15 juli 

• uitslag tijdvak 3 
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BENODIGDHEDEN: 

 

 

Er wordt van de leerlingen verwacht dat zij bij het examen de volgende 

benodigdheden zelf meenemen: 

2 pennen 

2 potloden (grijs) 

gum 

passer 

geo-driehoek 

rekenmachine 

3 woordenboeken:  

Nederlands 

Nederlands-Engels en Engels- Nederlands. 


