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Voorbereiding Centraal Examen
Het Schoolexamen is afgerond, dat wil zeggen dat alle PTA-onderdelen zijn gedaan, beoordeeld
(becijferd) en gerapporteerd.
Na de lessen waarin speciaal getraind wordt voor het Centraal Examen (9 t/m 11 mei) volgt ‘alleen
nog’ het Centraal Examen.
Wat er per vak precies van je gevraagd wordt op het Centraal Examen, zal je docent je precies
hebben verteld.

Zijn er voor jou onduidelijkheden in deze exameninstructie
of onduidelijkheden over je examenrooster?
Wacht niet af tot het vanzelf fout of goed gaat! Ga
niet af op wat ‘ze’ zeggen….
Informeer bij je mentor of de examencommissie!
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Examenrooster
♦

Het rooster van het Centraal Examen is te vinden op de laatste pagina van dit instructieboekje.
Zo kan je goed zien op welke dag en tijd ieder vak wordt geëxamineerd.
 Noteer de data en tijden in je agenda.
 Het is verstandig het rooster op een duidelijk zichtbare plek thuis op te hangen, zodat je
huisgenoten je kunnen helpen op tijd aanwezig te zijn.

♦

Het rooster Centraal Examen is ook terug te zien op de website van de school onder de button:
leerlingen / exameninfo

Ziekte
Als je door ziekte (of een andere zeer bijzondere omstandigheid) niet aan een examenonderdeel kunt
meedoen, dan nemen je ouders/verzorgers uiterlijk om 08.00 uur contact op met school.
(telefoon school 0347 – 32 56 20)

Uitsluiting
Als er sprake is van enige onregelmatigheid en/of fraude, geconstateerd voor, tijdens of na enige
zitting van het Centraal Examen, kan dit leiden tot (onmiddellijke) uitsluiting van deelname aan (de
rest van) het examen of tot ongeldigverklaring van (een deel van) het examen.

Extra’s
Voor leerlingen met bijvoorbeeld een dyslexie-verklaring is het wettelijk toegestaan:

♦ om de duur van de eindexamentoetsen maximaal dertig minuten te verlengen,
♦ en/of gebruik te maken van de computer als ‘schrijfgerei’ bij schrijfvaardigheidsopgaven of als
‘verklanker’ van geschreven informatie.

Over de te gebruiken extra hulpmiddelen zijn aan het begin van dit schooljaar afspraken gemaakt
met de leerlingen die hiervoor in aanmerking komen.
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Tijdens het examen
Op Tijd
Zorg ruimschoots op tijd voor jouw examenzittingen aanwezig te zijn. Een kwartiertje voor aanvang
geeft je de kans je goed te concentreren en rustig aan je werk te beginnen.

Te Laat
Als je je bijvoorbeeld verslaapt, mag je tot een half uur na aanvang van de zitting toegelaten
worden. Kom in ieder geval naar school en bel dat je eraan komt.

TELEFOONNUMMER SCHOOL:
0347 – 32 56 20
Tassen, jassen etc.
Het is niet toegestaan om jassen, tassen of plastic zakken mee het examenlokaal in te nemen.
Berg waardevolle zaken op in je kluis. Pakjes/flesjes drinken zijn wel toegestaan tijdens het examen.
Geen blikjes. Telefoons, smartwatches, Google-glass, en andere (smart-) apparatuur zijn niet
toegestaan.

Hulpmiddelen
Welke hulpmiddelen toegestaan zijn bij de diverse vakken, zie je op onderstaande lijst:
Bij het Centraal Examen zijn bij ieder vak toegestaan:
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

schrijfmaterialen;
tekenpotlood;
blauw en rood kleurpotlood;
liniaal met millimeterverdeling;
passer;
geometrische driehoek (of windroos);
vlakgum;
rekenmachine
woordenboek Nederlands

Zorg ervoor dat toegestane hulpmiddelen
zoals woordenboek of BINAS vrij
van aantekeningen zijn.

Vakspecifieke hulpmiddelen:
♦ Scheikunde en biologie: een onbeschreven
BINAS havo/vwo informatieboek
♦ Wiskunde: - in plaats van een
geometrische driehoek is ook een
windroos toegestaan - Grafische
rekenmachine volgens instructie docent
♦ Nederlands en Engels: woordenboek
toegestaan.
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Balpen
Examenwerk mag niet met potlood worden gemaakt. Schrijf met blauwe of zwarte balpen. Voor
eventueel tekenwerk is een potlood wel toegestaan.

Vauten Fouten
Fouten mogen niet weggelakt worden met correctielak en dergelijke.
Een fout woord cheboon gewoon duidelijk doorstrepen.

Start van het examen
Als het examenlokaal opengaat, zoek je rustig je eigen tafel. Op iedere tafel ligt een blad met je naam
en examennummer.
Kort voor het officieel vastgestelde tijdstip worden de opgaven uitgepakt; de surveillanten delen het
materiaal uit. Precies op tijd kun je aan de slag.

Vragen over opgaven
Over de opgaven mogen tijdens de examenzitting geen vragen gesteld worden. De surveillanten
mogen ze niet beantwoorden (ook al zouden ze dat kunnen en/of willen).
Als er drukfouten in de opgaven zitten of als er andere mededelingen over het examenwerk gedaan
mogen worden, dan hoor je dat aan het begin van de zitting direct na opening van het
examenmateriaal.

Sanitaire nood
Zorg dat je voor je examen naar het toilet bent geweest. Als je tijdens het examen toch naar het
toilet moet, maak je dat duidelijk door je hand op te steken. Je blijft zitten tot een surveillant bij je is
en met je mee loopt naar het toilet.

Papier
Heb je tijdens de zitting extra papier nodig, dan maak je dat kenbaar door je hand op te steken. Een
surveillant zal naar je toekomen en je het benodigde papier geven. Van je zitplaats opstaan om zelf
papier te halen, is niet toegestaan.

Naam en nummer
Noteer op alle blaadjes je volledige voor- en achternaam en je examennummer, zodat altijd duidelijk
is welke papieren van jou zijn.

Vertrektijden
Tijdens het Centraal Examen mag je NIET op ieder gewenst moment vertrekken. Om voor iedere
examenkandidaat een zo rustig mogelijke werkomgeving te bewaren, zijn er tijdens alle zittingen
vaste vertrek-momenten:

♦
♦
♦

90, 60, 30 en 15 minuten voor het einde van de zitting en natuurlijk aan het einde van de zitting.
Deze vertrekmomenten zullen door de surveillant worden aangekondigd.
Tussentijds vertrekken is dus niet mogelijk.

Als het vertrekmoment wordt aangekondigd, wordt het werk bij je opgehaald en vertrek je in stilte.
Het enige wat je mee mag nemen is je schrijfgerei etc.

2021-2022 exameninstructieboekje havo 5
7

Rust

Ieder moet in alle rust aan de examenopgaven kunnen werken. Verlaat in
stilte het examenlokaal als anderen nog aan het werk zijn.
Ook op de gang is het stil!

Meenemen of alles inleveren?
Als je het examenlokaal verlaat wanneer de examenzitting is afgelopen, dan mag je de opgaven,
kladpapier of papier met antwoorden (om te vergelijken met de uitslag op internet bijvoorbeeld)
gelijk zelf meenemen.
Maar…
♦ Iedereen die voor het eind van de examenzitting vertrekt, mag NIETS uit het examenlokaal
meenemen (wel natuurlijk je pen, etc).
♦ Op het materiaal dat je na afloop graag wilt hebben (opgaven, papier met antwoorden om te
vergelijken met de uitslag op internet bijvoorbeeld), zet je duidelijk je naam en het woord
BEWAREN.
♦ Dit materiaal kun je ongeveer 10 minuten na afloop van het examen ophalen bij het
examenlokaal.

Foto’s van examenwerk

Foto’s maken met je telefoon van gemaakt examenwerk (i.p.v. overschrijven) is toegestaan.
♦ Dit mag echter pas als de examenzitting gesloten is en ook de leerlingen met dyslexie klaar zijn.
♦ Je wacht beneden op het einde van het examen en niet in de gang.
♦ Je meldt je bij het examenlokaal en één voor één mag je dan naar binnen komen. Onder toezicht
van de surveillanten mag je dan jouw werk fotograferen
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Belangrijke data na het examen
TWIJFEL JE OF DE SCHOOL OVER JOUW JUISTE
TELEFOONNUMMER BESCHIKT?
GEEF DIT DAN ZO SPOEDIG MOGELIJK DOOR AAN DE ADMINISTRATIE.
Wanneer

Wat

Donderdag 9 juni

Op deze dag is de examenuitslag bekend!

14.30 – 15.00 uur

Als je niet geslaagd bent word je door de mentor gebeld via het
telefoonnummer dat bij de school bekend is.

Vanaf 15.00 uur

De mentor belt om wel geslaagde leerlingen te feliciteren.

16.00 uur

Geslaagde leerlingen halen hun voorlopige cijferlijst op school op.

Vrijdag 10 juni
09.00 uur

Ben je in eerste instantie niet geslaagd dan word je op school verwacht om
de deelname aan de herkansing officieel aan te vragen bij de
afdelingsleider mevrouw Kuiperij.
Het verzoek kan alleen door jou zelf ondertekend worden, dus je moet zelf
op school komen. Je krijgt dan meteen te horen op welke dag, tijd en
plaats de herkansingen voor jou plaatsvinden.

Vrijdag 1 juli

Examenuitslag Herkansingen

Vrijdag 1 juli
Tijdstip volgt
Tijdstip volgt
Tijdstip volgt

Diploma-uitreiking vmbo basis en kader leerlingen
Diploma-uitreiking vmbo tl leerlingen
Diploma-uitreiking havo leerlingen

Leerlingen die herkanst hebben, worden ’s ochtend gebeld over de uitslag
van hun herexamen(s).

Het in ontvangst nemen van je diploma is een
bijzondere gebeurtenis die je met veel mensen wilt delen. Familie en
vrienden zijn van harte welkom. Je krijgt voor de diploma-uitreiking enkele
toegangskaartjes voor familieleden en vrienden.
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Geslaagd
Om te bepalen of je geslaagd bent, wordt er eerst gekeken naar de cijfers die behaald zijn bij het
Centraal Examen en vervolgens naar de Eindcijfers.

Geslaagd

♦ Als het gemiddelde van de Centraal Examencijfers tenminste 5,5 is.
De Centraal Examencijfers zijn in één decimaal
nauwkeurig (1 cijfer achter komma).
Alle niet afgeronde Centraal Examencijfers
worden opgeteld en gedeeld door het aantal
vakken.
Om te slagen moet dat minimaal 5,5 zijn.

♦ én vervolgens:

- alle vakken eindcijfer voldoende, het combinatiecijfer telt als één vak
Berekening eindcijfer:cijfer schoolexamen + cijfer centraal examen
gedeeld door 2 = eindcijfer (afgerond op een heel cijfer).

- Bij de kernvakken Nederlands, Engels en wiskude maximaal één keer een 5
- één vak eindcijfer 5, overige vakken voldoende, of
- één vak eindcijfer 4, overige vakken voldoende, of
- 2 vakken eindcijfer 5, gemiddelde cijfer moet een 6 zijn
- 2 vakken eindcijfer 4 en 5, gemiddelde cijfer met een 6 zijn
- voor het vak LO moet de kwalificatie ‘voldoende’ zijn behaald

Herkansingsmogelijkheden
♦ Indien nodig heb je het recht om voor 2 vakken het Centraal Examen te herkansen
♦ De herkansing kan ook gebruikt worden om voor 1 of 2 vakken te proberen een hoger cijfer te
halen, het zogenaamde herprofileren.

♦ Indien nodig kan er ook gebruik worden gemaakt van de ‘duimregeling’, 1 vak telt niet mee in de
uitslagbepaling. Uitzondering zijn de kernvakken: Nederlands, Engels en wiskunde.
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Rooster Centraal Examen 2022

centraal schriftelijk examen Havo
Datum
12-mei-22
13-mei-22
13-mei-22
16-mei-22
17-mei-22
18-mei-22
20-mei-22
23-mei-22
24-mei-22

Tijd
13.30 - 16.30 uur
13.30 - 16.30 uur
13.30 - 16.30 uur
09.00 - 12.00 uur
13.30 - 16.30 uur
13.30 - 16.30 uur
13.30 - 16.30 uur
13.30 - 16.30 uur
13.30 -16.00 uur

Vak
Aardrijkskunde
Wiskunde A
Wiskunde B
Geschiedenis
Nederlands
Biologie
Economie
Scheikunde
Engels

Tijdvak
1e
1e
1e
1e
1e
1e
1e
1e
1e

Datum
13-jun-22
14-jun-22
15-jun-22
16-jun-22
16-jun-22
17-jun-22
20-jun-22
21-jun-22
22-jun-22

Tijd
13.30 - 16.30 uur
09.00 - 12.00 uur
13.30 - 16.30 uur
13.30 - 16.30 uur
13.30 - 16.30 uur
13.30 - 16.30 uur
13.30 - 16.30 uur
13.30 - 16.30 uur
13.30 -16.00 uur

Vak
Aardrijkskunde
Geschiedenis
Nederlands
Wiskunde A
Wiskunde B
Biologie
Economie
Scheikunde
Engels

Tijdvak
2e
2e
2e
2e
2e
2e
2e
2e
2e
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