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Inleiding 

 

In dit “Spoorboekje examen 2019” vind je allerlei zaken die je over het examen 

2019 moet weten. Lees het samen met je ouder(s)/verzorger(s) door en mocht 

je dan nog vragen hebben, dan kun je terecht bij je mentor of meneer 

Roosenburg (examensecretaris). 

 
Op de site van school vind je het examenreglement. Dit is leidend rondom alle 

zaken betreffende het Centraal Examen (CE)! 

 

Ook zijn er nog tal van sites (mijneindexamen.nl) die bruikbare informatie over 

examens hebben. 
 

De centrale examens worden voor MAVO/TL afgenomen in de gymzaal. 

 

Elke leerling moet een aantal zaken weten, die van belang zijn voor de 

examenuitslag. 
 

Je kunt NOOIT slagen – zelfs al heb je verder allemaal tienen – als je een 

onvoldoende hebt gescoord bij één of meer van onderstaande onderdelen: 

 

• lichamelijke opvoeding 
 

• ckv 

 

• handelingsopdracht(en) 

 

• het sectorwerkstuk voor klas 4  
 

  

Je moet er dus voor zorgen dat dit allemaal in orde komt voor het centraal 

examen begint, anders kun je geen diploma krijgen! 
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Uitslagregeling 

 

Eindcijfers: 

 

 Cijfers klas 3 tellen ook mee 

 Gemiddelde van SE en CE (=eindexamen) levert eindcijfer 

 Eindcijfers worden afgerond op hele cijfers 
 

Je slaagt als je: 

 

 Gemiddeld voor alle vakken op het eindexamen (=CE) een 5,5 hebt 

gehaald 
 

EN de eindcijfers: 

 

 1x5, de rest 6 of hoger, hebt gescoord 

 1x4, 1x7 of hoger, de rest 6 of hoger hebt gescoord 
 2x5, 1x 7 of hoger, de rest 6 of hoger hebt gescoord 

 Het eindcijfer van Nederlands mag niet lager dan een 5 zijn 

 Maatschappijleer wordt afgesloten met een cijfer, dit cijfer telt mee in de 

slaag-zak regeling 

 LO en KV1 moeten met een ‘V’ of ‘G’ worden afgerond 
 Het sectorwerkstuk moet met een ‘V’ of ‘G’ worden afgerond  

 De rekentoets gemaakt heeft. 

 

Herkansingen binnen het centraal examen 

MAVO/TL-leerlingen die, nadat zij een volledig examen hebben afgelegd, niet zijn 

geslaagd, kunnen centraal herexamen doen. Ook voor geslaagde kandidaten bestaat 
de mogelijkheid om centraal herexamen af te leggen.  

De leerlingen TL mogen het centraal schriftelijk herkansen voor één vak waarin 

centraal schriftelijk examen is afgelegd.  
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Rooster 

MAVO/ TL Rooster centrale examens 1e tijdvak 2019 

 

Vak Afnamedag Afnamedatum Begintijd Eindtijd 

Biologie Donderdag  9  mei 2019 13.30 15.30 

Nederlands Vrijdag 10 mei 2019 13.30 15.30 

Duits Maandag 13 mei 2019 09.00 11.00 

Economie Maandag 13 mei 2019 13.30 15.30 

Geschiedenis Dinsdag 14 mei 2019 09.00 11.00 

Nask 1 Dinsdag 14 mei 2019 13.30 15.30 

Aardrijkskunde Woensdag 15 mei 2019 09.00 11.00 

Wiskunde Donderdag 16 mei 2019 13.30 15.30 

Engels Vrijdag 17 mei 2019 13.30 15.30 

BeVo Dinsdag 21 mei 2019 13.30 15.30 

 

Na je laatste examen lever je in de hal van de gymzaal bij de conciërge 

je kluissleutel in. 

Bij niet inleveren van je kluissleutel wordt €15,- in rekening gebracht. 

 

Verhindering centraal examen (CE) 

Als je door ziekte of door een andere geldige reden (dit beoordeelt de 

locatiedirecteur) niet aan een examen van het centraal examen kunt deelnemen, 

moet een ouder/verzorger dit aan de locatiedirecteur melden. Dit moet uiterlijk 
op de dag van de betreffende toets en vóór aanvang van de toets gebeuren.  

Mondelinge of telefonische berichten moeten binnen 5 dagen schriftelijk worden 

bevestigd door je wettelijke vertegenwoordiger. 

Als dit niet wordt bevestigd, wordt je afwezigheid gezien als een 

onregelmatigheid en gelden de daarvoor tellende maatregelen. 

 
Als je om een geldige reden verhinderd bent (dit beoordeelt de locatiedirecteur) 

bij toetsen van het centraal examen in het eerste tijdvak, wordt je in het tweede 

tijdvak gelegenheid gegeven het centraal examen op ten hoogste twee toetsen 

per dag te voltooien.  

 
Indien je ook in het tweede tijdvak verhinderd bent, dan word je in de 

gelegenheid gesteld in het derde tijdvak je eindexamen te voltooien ten 

overstaan van de staatsexamencommissie. Dit wordt via de locatiedirecteur 

geregeld. 
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Herkansen en inhalen 

De herkansingen CE van de algemene vakken starten op 17 juni. 

De school organiseert de herkansing van je examen. Meestal maak je de 

herkansingen op onze school en met eigen docenten.  

 

Herkansen als je een vak slecht hebt gemaakt 

Je mag één centraal schriftelijk examen overdoen, als je denkt dat je het beter 
kunt. Ook als je een voldoende hebt gehaald voor dat vak. Het leuke is dat het 

hoogste cijfer telt. Toch heeft het weinig zin om “zomaar” mee te doen. Je wilt 

natuurlijk geen lager cijfer halen dan de eerste keer, dus je moet weer hard aan 

de slag. Voor de uitslag maakt een lager cijfer niet uit, maar een goed gevoel is 

het niet. 
 

Inhalen als je vakken hebt gemist 

Heb je vakken gemist tijdens het centraal examen? En had je daar een geldige 

reden voor? Dan mag je die vakken alsnog doen, als dat roostertechnisch lukt 

(maar meer dan twee op één dag mag echt niet). 
 

Eventueel kun je ook nog in het derde tijdvak meedoen. Dat is dan niet op je 

eigen school, maar ergens anders. Als je in het derde tijdvak alsnog je diploma 

haalt, ben je net op tijd om aan een vervolgopleiding te beginnen. 

 
Inhalen en herkansen tegelijk 

Je mag ook één vak herkansen en één vak dat je hebt gemist inhalen. Als je 

althans een geldige reden had om dat vak te missen. 

 

Vmbo TL Rooster centrale examens herkansen 2e tijdvak 2019 

 

Vak Afnamedag Afnamedatum Begintijd Eindtijd 

Aardrijkskunde maandag 17 juni 13:30 15:30 

Biologie maandag 17 juni 13:30 15:30 

Duits maandag 17 juni 13:30 15:30 

Wiskunde maandag 17 juni 13:30 15:30 

Geschiedenis dinsdag 18 juni 13:30 15:30 

Bevo dinsdag 18 juni 13:30 15:30 

Nask1 dinsdag 18 juni 13:30 15:30 

Nederlands dinsdag 18 juni 13:30 15:30 

Economie woensdag 19 juni 13:30 15:30 

Engels woensdag 19 juni 13:30 15:30 
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Onregelmatigheden (spieken enz.) CE  

Als je je ten aanzien van enig onderdeel van het eindexamen aan enig 

onregelmatigheid (spieken enz.) schuldig maakt of hebt gemaakt,  

of zonder geldige reden afwezig bent, kan de locatiedirecteur  

maatregelen nemen. Die maatregelen zijn: 

 

• Een 1 geven voor een toets van het centraal examen of de beoordeling 
“onvoldoende”. 

• Het ontzeggen van deelname of verdere deelname aan toetsen van het 

centraal examen. 

• Het ongeldig verklaren van één of meer onderdelen van het reeds 

afgelegde deel van het examen. 
• Het bepalen dat het diploma en de cijferlijst slechts kunnen worden 

uitgereikt na een hernieuwd examen in de door de locatiedirecteur aan te 

wijzen onderdelen (eventueel in een volgend tijdvak). 

 

De locatiedirecteur informeert je wettelijke vertegenwoordigers en gaat een 
gesprek met je aan. De beslissing die de locatiedirecteur aan de hand van de 

gevoerde gesprekken neemt, wordt zo mogelijk mondeling en in ieder geval 

schriftelijk bevestigd.  

 

Regels tijdens het CE  

KOM OP TIJD, zorg dat je een kwartier van tevoren aanwezig bent. 

Een kandidaat die te laat komt, mag tot uiterlijk een half uur na de aanvang van 

het examen worden toegelaten. Hij/zij levert evenwel het gemaakte werk in op 

het voor de overige kandidaten vastgestelde tijdstip. 

Indien een kandidaat meer dan een half uur na de aanvang van een zitting 

verschijnt, mag hij/zij niet meer deelnemen aan deze zitting.  
 

Er mogen GEEN mobieltjes, digitale horloges en tassen mee de 

examenzalen in. 

 

Examenleerlingen mogen zelf drinken meenemen in flesjes waar de etiketten 
afgehaald zijn. Dit mogen alleen kleine flesjes zijn (30 cc). 

Zoek de tafel op met je naamkaartje en neem daar plaats. 

Je mag NIET MET POTLOOD , TYP-EX en een Gumpen op het examenpapier 

schrijven.   

Noteer op het examenpapier je naam, examennummer, vak EN de naam van je 
vakdocent. 

Iemand die klaar is met het examen mag een uur na aanvang van het examen 

weg, vervolgens om het kwartier met uitzondering van de laatste 15 minuten. 
Geef d.m.v. vinger opsteken aan dat je klaar bent met de examenopgaven.  

 

Sommige leerlingen willen graag thuis alvast het werk nakijken. 

Je mag na afloop van het examen (dus als ook de dyslectische kandidaten klaar 
zijn, een half uur na de eindtijd) je kladpapier ophalen. 
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 Examenhulpmiddelen CE 

 

1. Schrijfmaterialen 

    Neem voor elk examen schrijfmaterialen mee (voor de zekerheid 

    altijd wat extra). Je mag een tekenpotlood (en puntenslijper) 

    meenemen, maar het potlood mag je alleen gebruiken op kladpapier 

    en NIET op de examenpapieren. 
2. Woordenboek 

Je mag een eendelig verklarend woordenboek Nederlands gebruiken 

bij alle schriftelijke examens, dus ook bij bv. economie of 

wiskunde. Een elektronisch woordenboek is verboden. Bij alle 

moderne vreemde talen (Frans, Duits en Engels) mag je een 
woordenboek gebruiken: naar en vanuit de vreemde taal (dus Frans 

Nederlands en Nederlands Frans). Je bent zelf verantwoordelijk voor het 

meenemen van het/de woordenboek(en). 

3. Rekenmachine 

Bij alle vakken mag je een gewone simpele rekenmachine 
gebruiken. Die moet wel goedgekeurd zijn.  

De rekenmachine mag niet één of meer van de volgende eigenschappen 

hebben: 

• lichtnetaansluiting tijden het examen 

• opladen tijdens het examen 
• schrijfrol 

• alarm of ander geluid 

• alfanumeriek (letters op scherm) 

• grafieken weergeven 

• zend- of ontvanginstallatie 

Rekenen op je mobieltje mag dus niet!  
4. BINAS 

Bij natuur-/scheikunde mag het Binasboek gebruikt worden.  

5. Bij wiskunde mag een passer, geodriehoek en koershoekmeter gebruikt 

worden. 

 

Dyslectische leerlingen 

Als je dyslectisch bent, heb je een half uur extra tijd om het examen af te 

ronden.  

 

Er is ook een aantal andere leerlingen die extra tijd krijgen voor hun examen. 
 

Dit is van te voren aangevraagd via meneer Roosenburg. 

 

Alle leerlingen die extra tijd hebben voor hun examen zitten in de gymzaal. 
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Slimme tips voor je examen 

 
1. Lees goed wat op het voorblad van het examen staat en houd je aan de 

instructies. Dus, als er staat: geef twee voorbeelden, geef er dan twee en 

niet meer. 

2. Probeer bij elke vraag zo snel mogelijk te bekijken wat je moet doen. 

Bekijk daarna pas de informatie, teksten en afbeeldingen die je ook echt 
nodig hebt. Als je al de informatie eerst gaat lezen, kost je dat veel te veel 

tijd. 

3. Als om een berekening of verklaring wordt gevraagd, geef die dan ook. Je 

krijgt geen punten voor alleen het goede antwoord. 

4. Probeer niet TE slim te zijn. Bijdehante antwoorden zijn wel leuk, maar 

helaas leveren ze zelden punten op. Je kunt er rustig van uitgaan, dat de 
vragen kloppen. 

5. Als je tijdens het examen iets niet weet of kunt, twijfel dan niet te lang en 

ga verder met de volgende vraag. 

6. Bedenk bij een meerkeuzevraag eerst zelf het antwoord en bekijk dan of 

dit bij de keuzemogelijkheden staat. 
7. Vul bij meerkeuzevragen altijd iets in, ook als je het antwoord niet zeker 

weet. Misschien gok je goed. 

8. Beantwoord je een meerkeuzevraag op gewoon antwoordpapier? Dan 

moet je je keuze in hoofdletters geven (A,B of C). 

9. Dreig je in tijdnood te komen, maak dan eerst de opgaven die veel punten 
opleveren. 

   10. Onthoud: de laatste vraag is meestal niet de lastigste. Het zou 

     jammer zijn als je daar niet aan toekomt en zo makkelijk te scoren 

     punten mist. 
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Gang van zaken op woensdag 12 juni 2019 klas 4 TL 
 

13.00-14.00 uur De mentor belt de leerlingen die gezakt zijn en geeft je 

de tijd door hoe laat je bij meneer Roosenburg moet 

zijn. De starttijd is onder voorbehoud. Mochten de 

aanlevering van de eindtermen om welke reden dan 

ook langer op zich laten wachten kan het zijn dat de 
mentoren pas vanaf 14:00 uur of 15:00 uur beginnen 

met bellen. 

 

15.30-17.30 uur  De gezakte leerlingen komen langs voor de  

voorlopige cijferlijst en om met meneer Roosenburg 
eventuele herexamens te regelen.  

 

Donderdag 13 juni 

10.00 uur   De teamleider verwelkomt en feliciteert de  

geslaagden in de kantine. 
 

10.15 uur    Mentoren klas 4 laten de leerlingen de  

diplomakaart invullen en delen de voorlopige 

cijferlijsten uit (mits de leerlingen de kluissleutel 

 ingeleverd hebben). 
Leerlingen kunnen zich bij meneer Roosenburg tot 

vrijdag 14 juni a.s. 12.00 uur melden en aangeven of 

ze zich nog willen verbeteren (herexamen dus!). 

 

Nog even de belangrijkste data: 

 
16 april 2019 Uitdelen cijferlijst en akkoordverklaring (in de grote 

pauze) 

16 t/m 18 april 2019  Inleveren getekende akkoordverklaring bij de mentor 

(voor 09:00 18 april) 

9 mei 2019   Start examens TL 
21 mei 2019   Laatste dag examenperiode 1 

29 mei t/m 9 juni 2019 Laatste afnameperiode rekentoets 

12 juni 2019   Uitslag centraal examen 1e tijdvak (CE1) 

12 juni 2019 Leerlingen die gezakt zijn worden tussen 13.00-16.00 

gebeld door mentoren  
13 juni 2019 10.00 mentoren delen voorlopige cijferlijsten uit en 

diplomakaarten 

13/14 juni 2019 Herkansers kunnen zich bij meneer Roosenburg 

opgeven tot 14 juni 12.00 uur 

17 juni 2019   Start examen tweede tijdvak  

19 juni 2019   Laatste dag examen tweede tijdvak 
28 juni 2019   Uitslag herkansingen (CE2) 

De kandidaten worden gebeld zodra de 

uitslag bekend is.  

8 juli 2019   Avond: Diploma-uitreiking. Uitnodiging 

    volgt. 
 

Team Kingcollege wenst alle examenkandidaten veel succes! 


