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Vught, 6 april 2021 

 Beste leerlingen, ouders en verzorgers,  

Het einde van het schoolexamen komt in zicht en het moment nadert om je serieus te 

gaan voorbereiden op het einde van je schoolloopbaan op het Maurick College. 

Met het schoolexamen ben je, als het goed is, al bijna klaar. Je moet misschien nog 

een enkele toets afmaken of een onderdeel inleveren. Ik wil graag nog eens duidelijk 

maken dat ook werkelijk voor al je vakken: alle toetsen, praktische opdrachten en 

handelingsdelen van dit schoolexamen op correcte wijze ingeleverd of gemaakt 

moeten zijn.  

Je Schoolexamen (SE) moet af zijn voordat je mag beginnen aan je Centraal 

Examen (CE). Als je het schoolexamen (je PTA’s) niet op de juiste wijze hebt 

(af)gemaakt, dan blokkeert dit het behalen van een diploma. In deze drukke tijd is het 

goed om een overzicht te geven van alles wat de komende maanden gaat gebeuren.  

Hieronder volgt een schema waarin een overzicht wordt gegeven van de data en 

tijden van:  

• De examentrainingen voor zowel Basis als Kader en  

• Het CE (Centraal Examen) van Nederlands, Wiskunde, Biologie en Engels.  

Het is belangrijk om dit schema ook aan je ouders/verzorgers te laten zien zodat zij 

op de hoogte zijn van je rooster.  

Belangrijk om te weten: 15 april gaat magister dicht en moet het PTA volledig 

afgerond zijn. 

In het schema staat alles aangegeven voor zowel de basisberoeps leerlingen als de 

kaderberoeps leerlingen. 

 

Voor het Centrale Examen geldt dat je het volgende bij je moet hebben: 

Voor alle vakken: schrijfmateriaal: pen, potlood, puntenslijper, gum, liniaal. 

Nederlands Nederlands woordenboek 

Engels Engels-Nederlands woordenboek 
Nederlands-Engels woordenboek 

Biologie Nederlands woordenboek 
Rekenmachine 

Wiskunde Rekenmachine 
Passer  
Geometrische driehoek 
Nederlands woordenboek 
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Verdere afspraken: 

✓ Je bent 15 minuten voor het begin van het eindexamen aanwezig 

✓ Telefoons en andere datadragers moeten in de daarvoor bestemde 

bak in het lokaal worden gelegd.  

✓ Jassen, petten en mutsen moeten voor in het examenlokaal worden 

gelegd. 

✓ Tassen moeten voor in het examenlokaal worden gelegd. 

✓ Zet op de uitwerkbijlage (het stencil waar je de antwoorden in moet 

vullen en dat door de docent wordt nagekeken) op alle blaadjes 

(voorkant en achterkant) je voornaam, achternaam en 

examennummer.  
 

 

Op de volgende pagina’s vind je het schema. De lokalen worden later bekend 

gemaakt zodat jullie weten waar je moet zijn. Mochten er door omstandigheden 

wijzigingen zijn dan worden jullie zo snel mogelijk op de hoogte gebracht. 

Natuurlijk heel veel succes met de voorbereidingen en met de examens! 
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Week Dag 4 Kader 4 Basis Opmerkingen 

14  Be a business man Be a business man Hele week 

15 dinsdag 12 
april 

Herkansingsdag herkansingsdag Vanaf 8.30 uur 

 vrijdag 15 
april 

Magister dicht Magister dicht  

16 Maandag 
18 april 

vrij vrij  

 Woensdag 
20 april 

Akkoordverklaring 
tekenen lesuur 3 plein 
1(verplicht!!!!) 

Akkoordverklaring tekenen 
lesuur 3 plein 
1(verplicht!!!!) 

 
 
 

 Vrijdag 22 
april 

LSD LSD  

17&18  Meivakantie 

19 Maandag 9 mei en dinsdag 10 mei examentraining (je dient je hiervoor in te 
schrijven) 

 Eerste tijdvak 

19 Donderdag 

12 mei 

CE biologie  
13:30 – 15:30 

CE Nederlands 
13:30 – 15:00  
 
 
 

 

20 Dinsdag 17 
mei 

CE wiskunde 
13:30 – 15:30 

CE wiskunde 
13:30 – 15:00 

 

 Woensdag 
18 mei 

CE Nederlands 
13:30 – 15:30 

  

 Donderdag 
19 mei 

 CE biologie 
13:30 – 15:00 

 

 Vrijdag 20 
mei 

CE Engels 
13:30 – 15:30 

CE Engels 
13:30 – 15:00 

 

23 Donderdag 
9 juni 

Uitslag examens Uitslag examens  

  Tweede tijdvak   

25 Donderdag 
23 juni 

CE wiskunde 
9:00 – 11:00 
 
CE Nederlands/ 
Engels/ biologie 
13:30 – 15:30 

CE Nederlands/Engels/ 
biologie 
9:00 – 10:30 
 
CE wiskunde  
13:30 – 15:00 

Aangewezen 
vakken!!!! 

26 Vrijdag 1 juli Uitslag tijdvak 2 Uitslag tijdvak 2  

  Tijdvak 3   

27 Donderdag 
7 juli 

Tijdvak 3 
9:00 – 11:00 wiskunde 
 
13:30 – 15:30 
Nederlands/Engels/ 
biologie 

Tijdvak 3 
9:00 – 10:30 
Nederlands/Engels/ 
biologie 
 
13:30 – 15:00 wiskunde 

Aangewezen 
vakken!!! 

28 Donderdag 
14 juli 

Uitslag tijdvak 3 Uitslag tijdvak 3  

Week 
29 

Dinsdag 19 
juli 

Diploma-uitreiking Diploma-uitreiking  



5 
 

 

Wanneer ben je geslaagd? 

 

De kandidaat is geslaagd als: 

* Het rekenkundig gemiddelde van zijn bij het centraal examen behaalde cijfers tenminste 5,5 is; 

* Hij voor Nederlands minimaal een 5 heeft behaald; 

* Hij één 5 heeft behaald en verder 6 of hoger; 

* Hij één 4 heeft behaald, verder 6 of hoger, waaronder tenminste één 7 of hoger; 

* Hij twee vijven heeft behaald, verder 6 of hoger, waaronder tenminste één 7 of hoger; 

* Hij voor lo1 en kunstvakken inclusief ckv 'voldoende' of 'goed' heeft behaald; 

* Hij voor geen van de onderdelen van het combinatiecijfer lager dan een 4 heeft behaald(keuzevak 

Z&W). 


