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De examens gaan binnenkort van start. 
In deze presentatie lees je alle belangrijke informatie, zodat 
je precies weet wat je kunt verwachten.

Ook op onderstaande sites vind je veel informatie en tips 
over het eindexamen 2021:

www.examenblad.nl
www.examenoverzicht.nl
www.cito.nl

HET EINDEXAMEN KOMT ERAAN
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http://www.examenblad.nl/
http://www.examenoverzicht.nl/
http://www.cito.nl/
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§ Je hebt alle toetsen gemaakt die in het programma van 
toetsing en afsluiting staan. In Magister staat er niets 
meer op ‘inhalen’. 

§ Je hebt de volgende onderdelen met een voldoende 
afgesloten: profielwerkstuk, lichamelijke opvoeding en 
kunstvakken 1.

§ De cijfers van het schoolexamen worden op woensdag 
28 april op school uitgereikt. Deze akkoordverklaring 
moet je controleren en ondertekenen. Als er volgens jou 
fouten in de lijst staan, dan moet je zo snel mogelijk 
contact op nemen met je coördinator, uiterlijk op 
donderdag 29 april, vóór 10.00 uur!

WANNEER MAG JE OP EXAMEN?
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De voorwaarden vooraf:
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EXAMENPROGRAMMA
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Hieronder staat het overzicht voor het eerste tijdvak: 17 mei tot en met 28 mei.

Datum Tijd Vak
Maandag 17 mei 13.30 – 15.30 Nederlands

Dinsdag 18 mei 13.30 – 15.30 Wiskunde

Woensdag 19 mei 09.00 – 11.00 
13.30 – 15.30

Aardrijkskunde
Frans

Donderdag 20 mei 13.30 – 15.30 Natuurkunde

Vrijdag 21 mei 13.30 – 15.30 Economie

Dinsdag 25 mei 09.00 – 11.00
13.30 – 15.30

Geschiedenis
Scheikunde

Woensdag 26 mei 09.00 – 11.00
13.30 – 15.30

Duits
Biologie

Donderdag 27 mei 13.30 – 15.30 Engels

Vrijdag 28 mei 13.30 – 15.30 Beeldende vorming
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§ Leerlingen die door bijzondere omstandigheden hun centraal examen voor bepaalde vakken in    
tijdvak 2 of tijdvak 3 afleggen, hebben hierover vooraf (voor 26 april) contact met de coördinator.

Voorbeelden van bijzondere omstandigheden zijn:
* langdurig ziek geweest
* veel stof gemist en daardoor langere voorbereiding nodig.

§ De herexamens vinden ook in tijdvak 2 of 3 plaats:
Tijdvak 2: maandag 14 juni – vrijdag 25 juni
Tijdvak 3: dinsdag 6 juli – vrijdag 9 juli

DIT JAAR IS ER OOK EEN TIJDVAK 2 EN TIJDVAK 3.
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De voorwaarden vooraf:
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1. Je moet goed kijken waar je examens zijn. De meeste 
examens worden afgenomen in de Martinihal. Het vak 
Nederlands wordt afgenomen in gymzaal 1 en 2. De 
leerlingen met computerfaciliteiten en audiofaciliteiten 
zitten bij alle examens in lokaal 1 en 2. 

2. Zorg dat je ruim op tijd aanwezig bent. Kom steeds 15 
minuten voor de officiële aanvangstijd. Wie te laat komt, 
mag aan het einde niet langer doorwerken. Wie meer dan 
een half uur te laat komt, mag niet meer meedoen.

3. Zoek het tafeltje waarop het kaartje met jouw gegevens ligt. 
Het examennummer (= leerlingnummer) dat ook op je 
kaartje staat moet rechts boven op elk in te leveren 
examenpapier worden ingevuld (rechts boven je naam).

DE EXAMENS: REGELS EN AFSPRAKEN
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4. In de examenruimte zijn geen tassen, petten, jassen, etuis, mobieltjes,
horloges, typ-ex of eigen papier toegestaan. Je laat je mobieltje thuis of je legt 
je mobieltje in de rode krat, die in elke ruimte aanwezig is. 

5. In onderstaande lijst zie je wat wel is toegestaan.

§ een Nederlands woordenboek is bij elk vak toegestaan. Bij de vreemde talen 
mag je een woordenboek doeltaal – thuistaal en thuistaal - doeltaal 
meebrengen. 

§ pennen, potlood, gum, puntenslijper, passer, liniaal, geodriehoek. Je mag niet
met potlood schrijven, behalve bij grafieken.

§ Rekenmachine zonder hoes. (instellingen vooraf laten controleren door docent 
wiskunde). Denk ook aan reservebatterijen!

6. Je mag ook iets te eten of te drinken meenemen. Zorg er wel voor dat je de 
anderen niet stoort. Zet alles op de grond en maak de verpakkingen alvast 
open.

DE EXAMENS: REGELS EN AFSPRAKEN
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7. Elk examen duurt 2 uur. De leerlingen met tijdfaciliteiten hebben 30 minuten 
extra tijd. Tot een kwartier voor sluitingstijd mag je weggaan, maar niet 
eerder dan een uur na de begintijd.

8. Als je klaar bent, steek je je vinger op en dan komt de surveillant je werk 
ophalen. Je controleert of je alles hebt ingevuld. (examennummer, naam, klas 
of cluster en de naam van de vakdocent). Je hebt ook elk blad genummerd 
(1/5, 2/5 etc.). Je stopt zelf je gemaakte werk en bijlagen in de omslag. Je mag 
pas vertrekken als de surveillant je een teken geeft.

9. De opgaven en het kladpapier moeten in de zaal blijven. De leerlingen die het 
kladpapier en de opgaven graag mee naar huis willen nemen, kunnen dat na 
afloop van het examen bij de coördinator op plein 2 komen ophalen.  

10. Iedereen die bij de sluiting van het examen nog in de zaal is, blijft zwijgend op 
zijn/haar plaats zitten tot de coördinator het teken geeft dat je mag 
vertrekken.

DE EXAMENS: REGELS EN AFSPRAKEN
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§ Je mag tijdens het examen de zaal niet verlaten en weer 
terugkeren. Mocht dit toch hoog noodzakelijk zijn, dan waarschuw 
je een van de surveillanten. Ditzelfde geldt voor toiletbezoek.

§ Als er vlak voor het examen een zeer bijzondere omstandigheid 
zich voordoet, (ernstige ziekte of overlijden in je naaste omgeving, 
eigen ziekteverschijnselen, onderweg iets heel schokkends 
meemaken) dan meld je dat zo spoedig mogelijk bij je coördinator. 
(R. v. Hooft: 0651394429). Dan wordt beoordeeld of het beter is 
dat je het examen gaat uitstellen. Als je namelijk het examen alleen 
maar hebt ingezien, geldt dit al als deelname aan het examen.

BIJZONDERE OMSTANDIGHEDEN?
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Op donderdag 10 juni is de uitslag bekend en worden ALLE 
leerlingen door de mentor opgebeld. Iedereen ontvangt 
telefonisch de uitslag. Zorg ervoor dat je mentor het juiste 
telefoonnummer van je heeft. Informatie over het tijdstip 
volgt nog.

De uitslag kan zijn:
§ Geslaagd
§ Nog niet geslaagd 
§ Afgewezen

Dinsdag 20 juli is de diploma-uitreiking. 

DE UITSLAG IS BEKEND!
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eindcijfer t3 50%*

eind SE 50%

eindcijfer t4 50%*                                          eindcijfer

eindexamencijfer CE 50%

* tenzij anders aangegeven in PTA

HOE WORDT HET EINDCIJFER BEPAALD?
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Om te kunnen slagen, moet je aan alle eisen van de verschillende onderdelen voldoen. Als je aan 1 van 
de eisen niet voldoet, ben je gezakt.

GEMIDDELD CIJFER CENTRALE EXAMENS: 5.5 of hoger.
EINDCIJFER NEDERLANDS: afgerond een 5 of hoger.

GESLAAGD MET DE VOLGENDE EINDCIJFERS
§ je een 5 hebt en voor de rest 6 of hoger, of;
§ je een 4 hebt, een 7 of hoger en voor de rest 6 of hoger, of;
§ je twee keer een 5 hebt, een 7 of hoger en voor de rest 6 of hoger; 
§ geen enkel eindcijfer lager dan een 4 is.

NIET LATEN MEETELLEN VAN 1 NIET-KERNVAK
§ Daarnaast mogen leerlingen 1 vak niet laten meetellen voor het bepalen van de uitslag. Dat 

mag geen Nederlands zijn. 

HOE WORDT HET EINDCIJFER BEPAALD?
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§ Advies ministerie: niet op vakantie gaan voor 26 juni 
(einde tweede tijdvak).

§ Onduidelijkheid, vraag, verzoek (plaats examenzaal 
bijvoorbeeld): meld je tijdig bij de mentor of coördinator.

§ Ook tijdens de examenperiode kun je natuurlijk via 
Teams hulpvragen aan docenten stellen.

§ Je hebt de mogelijkheid je in te schrijven voor extra 
examentrainingen in de meivakantie (11 en 12 mei).

TIPS
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HEEL VEEL SUCCES!
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