
“Mobieltjes” en horloges zijn in de examenzaal NIET toegestaan. Ook niet als rekenmachine of 
klokje.  Je mag slechts 1 rekenmachine in de examenzaal hebben. Het klepje van de 
rekenmachine moet op de grond liggen.  

 

  
 
 
 
 
 
 
Vught, april 2022 
 
 
Gegevens voor de eindexamenkandidaten vmbo-t/havo/vwo 2022 
 
Goed bestuderen en bewaren tot na het examen!!!!! 
 
 
A Afwerking schoolexamen Tweede Fase: 
  
1. De cijferlijsten / akkoordverklaringen van het schoolexamen worden op woensdag 20 april op 

school uitgereikt.   
Mocht je menen dat er een onjuistheid in de lijst voorkomt dan word je verzocht zo snel 
mogelijk contact op te nemen met je coördinator, uiterlijk op donderdag 21 april  (vóór 10.00 
uur). 
N.B.  De cijfers moeten meteen daarna bij de inspectie worden ingeleverd. 
         Wie een bepaald vak c.q. bepaalde vakken niet heeft afgewerkt, kan in dat betreffende 

vak c.q. vakken tijdens de eerste periode geen centraal examen afleggen. Je wordt dan 
verwezen naar de 2e periode dan wel de 3e periode. Je hebt hierover contact gehad 
met je coördinator. 

2. De handelingsdelen moeten zijn goedgekeurd. Het profielwerkstuk moet een cijfer hebben 
van ten minste 4.0. 

 
 
donderdag 12 mei   start CE 
 

 
B Het Centraal Examen, 1e tijdvak 12 mei t/m 25 mei:  
 
1. Wie te laat komt, mag aan het einde niet langer doorwerken; 

wie meer dan een half uur te laat komt, mag niet meer meedoen. 
2. Kom steeds 15 minuten voor de officiële aanvangstijd. 

Zoek het tafeltje waarop het kaartje met jouw gegevens ligt. 
Het examennummer dat ook op je kaartje staat moet rechts boven op elk in te leveren 
examenpapier worden ingevuld (rechts boven je naam). Ook op de achterkant van 
het papier. 

3. Plaatsing: waar je examens zijn, moet je goed bekijken. De meeste examens worden 
afgenomen in de Martinihal; de leerlingen met computerfaciliteiten zitten in lokalen  
PG 4, 5 en 6.  

4. Er mogen geen tassen (ook geen handtassen) en geen eigen papier in de 
 examenlokaliteiten worden meegenomen. Maar wel, voor sommige vakken, een 
 passer, een liniaal met millimeterverdeling en een geodriehoek, vlakgum, puntenslijper, 
 potlood. 
 
 

 
 
 



 
5. Tot een kwartier vóór sluitingstijd - maar niet eerder dan een uur na de aanvang, mag 
 je weggaan zodra je klaar bent. 

Controleer of alle blaadjes en bijlagen in de omslag zitten. Nummer de blaadjes; 1/5, 
2/5 etc. en controleer of op alle blaadjes (ook op de achterkant) je naam + 
examennummer staan. Steek je vinger op en geef het gemaakte werk aan de 
surveillant. Je krijgt een teken dat je mag vertrekken. 
De opgaven en kladpapier moeten tot na de sluiting in de zaal/het lokaal blijven. 

6. Tussentijds mag de examenruimte niet verlaten worden, ook niet voor even. 
Mocht dit onverhoopt toch noodzakelijk zijn, wend je dan tot een van de docenten. 
Deze moet dan met je meegaan. Dus voor de aanvang van de zitting naar het toilet 
gaan. Drink tijdens het examen ook niet te veel. 

7. Ieder die bij de sluiting nog aanwezig is, blijft zwijgend op zijn/haar plaats tot een van 
 de coördinatoren het teken geeft dat je kan vertrekken. 
8. Houd de klok in de gaten i.v.m. je tijdsindeling. 

Denk aan reservebatterijen voor je rekenmachine of laad hem goed op. 
9. Mochten zich vlak voor het examen zeer bijzondere omstandigheden hebben 
 voorgedaan (ernstige ziekte of overlijden in je naaste omgeving; eigen 
 ziekteverschijnselen; onderweg iets heel schokkends hebben meegemaakt e.d.), meld 
 je dan zo spoedig mogelijk bij mevr. Burgstede, mevr. Sturmans, mevr. van Hooft, de  
  heer van Dooren of bij mevr. Boissonnade. 

Dan wordt beoordeeld of je redelijkerwijs het desbetreffende examen kunt meemaken, 
of dat je het beter kunt uitstellen. 
Als je de opgaven eenmaal zelfs maar hebt ingezien, geldt dit als deelname aan het 
examen. 

 
C Uitslag na het eerste tijdvak: opgeven voor herkansing. 
 

Op donderdag 9 juni is de uitslag bekend. Als de gegevens bekend zijn,  worden ALLE 
leerlingen tussen opgebeld.  Iedereen ontvangt telefonisch de uitslag. Denk aan het 
juiste telefoonnummer. Informatie over het tijdstip volgt. 
 
De uitslag kan zijn: 

 
Geslaagd: 
Degenen die geslaagd zijn, worden op donderdag 9  juni op school verwacht om hun 
voorlopige cijferlijst op te halen. Meer informatie volgt ! 
DINSDAG 19 juli ontvangen de geslaagden van vmbo T hun diploma en cijferlijst. 
WOENSDAG  20 juli ontvangen de geslaagden van havo 5 hun diploma en cijferlijst. 
DONDERDAG  21 juli ontvangen de geslaagden van vwo 6 hun diploma en cijferlijst. 

   
Nog niet geslaagd: 
Degenen die van de mogelijkheid gebruik maken om in één of twee vakken te  
herkansen om alsnog te kunnen slagen, of om een andere reden, worden op  
donderdagmiddag 9 juni op school verwacht om een aanvraag in te dienen.  
We ontvangen deze leerlingen op plein 2 (vmbo), plein 4 (vwo)  en plein 5 (havo). 
Tijdstip volgt. 
De inschrijving voor herkansing dient uiterlijk vrijdag 10 juni om 10.00 uur bij de  
coördinator ingeleverd te zijn.  

Vakspecifieke hulpmiddelen 2022 
Deze gegevens vind je op www.mijneindexamen.nl. 
Nuttige site: www.lerenvoorhetexamen.nl 

http://www.mijneindexamen.nl/
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.lerenvoorhetexamen.nl%2F&data=04%7C01%7Cij.groschke%40omo.nl%7C4010124cb39d4a7f2cb908da10241f94%7C9e9002aae50e44b8bb7a021d21198024%7C0%7C0%7C637840044593141281%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=X0t58UerO2l4Ua7zI0u%2Fwmfy5yU7qtZ%2BEIgLrpuxXoM%3D&reserved=0


 
Afgewezen: 
Degenen die afgewezen zijn, worden op school verwacht om te overleggen of ze 
alsnog proberen één of twee vakken te herkansen (i.v.m. Vavo) en om hun voorlopige 
cijferlijst op te halen. Meer informatie volgt over het tijdstip. 
 

D Het Centraal Examen, 2e tijdvak 13 t/m 24 juni tevens herkansingsperiode: 
 

  Hiervoor gelden dezelfde aanwijzingen als voor het eerste tijdvak. 
 
E Uitslag na het 2e tijdvak: 
 
  Op vrijdag 1 juli krijgen de betreffende leerlingen telefonisch de mededeling of ze  
  geslaagd of nog niet geslaagd zijn. IEDERE LEERLING die deelneemt aan de  
  herkansing  MOET OP DIE DAG TELEFONISCH BEREIKBAAR ZIJN.  Denk aan het  
  juiste telefoonnummer. 
  Als je geslaagd bent, ontvang je op woensdag 20 juli je diploma en cijferlijst.  

 
F Het Centraal Examen 3e tijdvak (herkansing) 5, 6, 7 en 8 juli: 

 
Hiervoor gelden dezelfde aanwijzingen als voor het 1e en 2e tijdvak.  
Tussen 5 en 8 juli worden de vakken op school afgenomen.   

 
G Uitslag na het 3e tijdvak: 
 
  Op donderdag 14 juli krijgen de betreffende leerlingen telefonisch de mededeling of ze  
  geslaagd zijn. IEDERE LEERLING die deelneemt aan de herkansing  MOET OP DIE  
  DAG TELEFONISCH BEREIKBAAR ZIJN.  Denk aan het juiste telefoonnummer. 
  Als je geslaagd bent, ontvang je op woensdag 20 juli je diploma en cijferlijst.  

 
H Na de examens en de uitslag:  
 
        Bij leerlingen die op school mogen doubleren, gaan wij ervan uit dat ze van die  

mogelijkheid gebruik maken. Wanneer dit niet het geval is, moeten zij zich vóór 20 juli   
schriftelijk afmelden. 
 
Wij willen er met klem op wijzen, dat leerlingen hun diploma ZELF moeten ophalen     
(i.v.m. handtekening). 
 
De leden van de schoolleiding verstrekken géén cijferlijsten vóór 20 juli. 
 
Tot slot willen wij erop wijzen dat sommige vervolgstudies aanvullende 
informatie verlangen. Leerlingen kunnen die niet geven als zij al eerder met vakantie  
gaan. 
 
 

De slaag/zakregelingen voor vmbo, havo en vwo staan uitvoerig beschreven in de 
PTA’s. Kijk ook naar de aanvullende maatregelen die ministers Slob/Wiersma hebben 
aangeboden. 
Zie voor belangrijke informatie verder op www.mijneindexamen.nl. 

http://www.mijneindexamen.nl/


 
ROOSTER CENTRAAL EXAMEN 2022 HAVO 

EERSTE TIJDVAK  
 

donderdag 12 mei 09.00-11.30 
13.30-16.30 

Duits  
Aardrijkskunde 

vrijdag 13 mei  09.00-12.00 
13.30-16.30 

- 
Wiskunde A, B 

Maandag 16 mei 09.00-12.00 
13.30-16.30 

Geschiedenis  
Natuurkunde  

dinsdag 17 mei 09.00-12.00 
13.30-16.30 

Kunst algemeen 
Nederlands  

woensdag 18 mei 09.00-12.00 
13.30-16.30 

- 
Biologie  

donderdag 19 mei 09.00-12.00 
13.30-16.00 

- 
Frans  

vrijdag 20 mei 09.00-12.00 
13.30-16.30 

- 
Economie  

maandag 23 mei 09.00-12.00 
13.30-16.30 

- 
Scheikunde 

dinsdag 24 mei 09.00-12.00 
13.30-16.00 

- 
Engels 

woensdag 25 mei 09.00-12.00 
13.30-16.30 

- 
Bedrijfseconomie  

 
ROOSTER CENTRAAL EXAMEN 2022 HAVO 

 TWEEDE TIJDVAK  
 

maandag 13 juni 09.00-12.00 
13.30-16.30 

- 
Aardrijkskunde  

dinsdag 14 juni 09.00-12.00 
13.30-16.30 

Geschiedenis 
Natuurkunde  

woensdag 15 juni 09.00-12.00 
13.30-16.30 

Bedrijfseconomie  
Nederlands 

donderdag 16 juni 09.00-12.00 
13.30-16.30 

Kunst algemeen  
Wiskunde A, B 

vrijdag 17 juni 09.00-12.00 
13.30-16.30 

- 
Biologie  

Maandag 20 juni 09.00-12.00 
13.30-16.30 

- 
Economie  

dinsdag 21 juni 09.00-12.00 
13.30-16.30 

- 
Scheikunde  

woensdag 22 juni 09.00-12.00 
13.30-16.00 

- 
Engels  

Donderdag 23 juni 09.00-12.00 
13.30-16.00 

- 
Duits  

Vrijdag 24 juni 09.00-12.00 
13.30-16.00 

- 
Frans   

 
ROOSTER CENTRAAL EXAMEN 2022 

DERDE TIJDVAK  
 

Havo  

dinsdag 5 juli 09.00 – 12.00 
13.30 – 16.30 

Ne 
sk, bi, gs 

woensdag 6 juli 09.00 – 12.00 
13.30 – 16.30 

Ec, kua 
na, ak, wiA 

donderdag 7 juli 09.00 – 11.30 
13.30 – 16.30 

Du, Fa* 
be 

Vrijdag 8 juli 09.00 – 12.00 
13.30 – 16.00 

wiB  
En 

 
*aangewezen vak, wordt op externe locatie afgenomen. 
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