vestiging mavo en beroepsvoorbereidende leerwegen

Centraal
Schriftelijk
Examen
Mavo (vmbo-t)
1e tijdvak
Donderdag 12 mei t/m
Maandag 23 mei 2022

Aan de leerlingen van het vierde leerjaar Mavo (vmbo-t),
Hierbij ontvangen jullie het rooster voor het Centraal Schriftelijk Examen dat loopt
van ►►► donderdag 12 mei t/m maandag 23 mei 2022
» Lees dit goed door! «
Hieronder zijn per onderwerp de regels over het examen samengevat. Het is niet de
officiële tekst zoals die in de wet staat. Je kunt aan onderstaande tekst dan ook geen
rechten ontlenen. Ook staan hieronder alleen de regels die voor leerlingen interessant
zijn. Wil je meer informatie over de regels van het examen, of heb je vragen na het
lezen van dit boekje, dan kun je altijd even contact opnemen met de (secretaris van
de) examencommissie.
Onregelmatigheden
Als je je schuldig hebt gemaakt aan een ‘onregelmatigheid’ of zonder geldige reden
afwezig was bij het examen, dan kan de directeur van de school één of meer van de
volgende maatregelen nemen:
•
•
•
•

Geven van een 1 voor het examen.
Besluiten dat je een ander examen niet mag maken.
Een eerder examen ongeldig verklaren.
Je diploma niet geven totdat je een onderdeel van het examen opnieuw hebt gemaakt.
Je kunt tegen de beslissing van de directeur in beroep gaan bij de commissie van
beroep (Bredewater 4, 2715 CA Zoetermeer). Dat moet je wel snel doen, om precies
te zijn binnen drie dagen nadat je een brief hebt gekregen met daarin de beslissing
van de directeur. De commissie van beroep beslist binnen twee weken hoe het allemaal verder moet.
Examenreglement en Programma van Toetsing en Afsluiting
Op de website van de school staat, onder praktische info, examen, het
examenreglement en het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA)
Wat als je het examen niet kunt maken?
Als je om een geldige reden (b.v. ziekte) je examen niet kunt maken (de directeur
beslist of iets een geldige reden is of niet), dan kun je dat examen op een later tijdstip
alsnog maken. Je moet het altijd zo snel mogelijk (dus voor het begin van het examen)
telefonisch laten weten als je een examen niet kunt maken (school: 079 316 90 42).
Deze telefonische ziekmelding moet nog dezelfde dag schriftelijk bevestigd worden
door je ouder(s)/ verzorger(s). De school bepaalt, of en wanneer je het examen mag
inhalen.
Tijdvakken
Voor de schriftelijke examens zijn er dit jaar 3 tijdvakken. Het eerste tijdvak en tweede
tijdvak zijn complete tijdvakken. Het 3e tijdvak bestaat uit 4 dagen.
Het tweede tijdvak is bedoeld voor leerlingen die tijdens het eerste tijdvak ziek zijn of
in quarantaine zitten en voor leerlingen met achterstanden door corona. De keuze voor
het spreiden van het centraal examen ligt bij de leerling, maar uiteraard in goed
overleg met de (vak)docent en/of de heer Kreuning. Als een leerling voor een of
meerdere vakken in het tweede tijdvak voor het eerst wil opgaan, geeft de leerling dit
uiterlijk 22 april 2022 bij de school aan.
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Vanuit de overheid wijzen wij erop dat het risico van kiezen voor tijdvak 2 is dat
leerlingen dan ziek kunnen worden. Het 3e tijdvak is veel korter (vier dagen) dus kan
het voorkomen dat de leerling meerdere examens op 1 dag moet maken. De data,
tijdstippen en examenvakken zijn landelijk bepaald en kunnen niet door de school
zelf worden bepaald.
De tijdvakken lopen van:
1e tijdvak: donderdag 12 mei t/m maandag 23 mei.
2e tijdvak: maandag 13 juni t/m dinsdag 21 juni.
3e tijdvak: dinsdag 5 juli t/m vrijdag 8 juli.
Cijfers van het schoolexamen
De SE (schoolexamen)-cijfers moeten woensdag 13 april in Magister zijn ingevoerd.
Op dinsdag 19 april wordt de SE-cijferlijst in 2-voud door de mentor uitgereikt. Deze
lijst moet door ouder(s)/verzorger(s) en leerling worden ondertekend en bij de mentor
worden ingeleverd. Het is mogelijk om donderdag 21 april, tussen 09.00-12.00uur,
schriftelijk bezwaar te maken bij de examencoördinator, mevrouw H. Tuinebreijer.
Vrijdag 22 april 2022 worden de cijfers naar ROD verzonden.
Mededelingen tijdens het examen
Tijdens het centraal examen mogen door de school geen mededelingen worden gedaan. Je mag dus niets vragen. Alleen als de makers van het examen een wijziging
hebben voor het examen, wordt deze verteld of uitgedeeld.
Toezicht
De school moet ervoor zorgen dat er voldoende toezicht is tijdens het examen. Na het
examen wordt er een ‘proces verbaal’ gemaakt waarin staat wat er tijdens het examen
is gebeurd, o.a. of je aanwezig was en hoe laat je bent vertrokken.
Te laat
Als je te laat bent voor een examen mag je nog een half uur na het begin aan het
examen beginnen; je krijgt geen extra tijd. Als je na een half uur nog komt, mag je geen
examen meer doen. Je moet je dan melden bij de heer Kreuning.
Weggaan
Niet alle examenkandidaten werken even snel. Om de leerlingen die nog werken niet
te storen, gelden de volgende regels:
Je mag (natuurlijk kijk je eerst of je het hele examen gemaakt hebt) weggaan na 60
minuten of later. Als je de examenzaal eenmaal verlaten hebt, mag je beslist niet
meer terugkomen! De laatste 15 minuten mag je niet weg.
Opgaven meenemen?
De opgaven, de antwoorden-voor-jezelf en ook het kladpapier moeten tot aan het
einde van het examen in de examenzaal blijven. Een half uur na afloop van het
examen mag je deze spullen ophalen.
Nakijken
Je leraar kijkt jouw examenwerk na. Daarna worden je antwoorden ook nog
opgestuurd naar een leraar van een andere school. Die kijkt het examen nog eens na.
Daarna moeten ze het samen eens worden over jouw score.
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Uitslag
Op Internet worden de antwoorden en voorlopige correctiesleutels gepubliceerd. Het
zijn slechts de voorlopige scores. De vaststelling van de definitieve norm vindt later
plaats. Dit jaar zijn de uitslagen van de 2 tijdvakken op de onderstaande data:
1e tijdvak: donderdag 9 juni
2e tijdvak: vrijdag 1 juli
3e tijdvak: donderdag 14 juli
Eindcijfer
Het schoolexamen en het centraal examen tellen allebei één keer. Als je voor een vak
alleen een schoolexamen doet, is het cijfer hiervoor ook meteen je eindcijfer. Het cijfer
voor elk vak wordt afgerond op een heel getal van 1 tot en met 10. Het eindcijfer bestaat uit het gemiddelde van het cijfer dat je hebt gehaald voor je schoolexamen en
het cijfer van het centraal examen. Het afronden gebeurt door te kijken naar het eerste
cijfer achter de komma; is dat een 4 of lager, dan wordt het cijfer naar beneden
afgerond, is dat een 5 of hoger, dan wordt het cijfer naar boven afgerond (5,45 wordt
dus afgerond op een 5 en 5,5 op een 6).
Geslaagd op Mavo (vmbo-t)
Je bent geslaagd als je aan álle volgende 4 punten hebt voldaan:
1. Het gemiddelde van al je centraal examencijfers is 5,5 of hoger
2. Je eindcijfer voor Nederlands is 5 of hoger
3. Je eindcijfers voldoen aan de volgende eisen:
- al je eindcijfers zijn 6 of hoger, of
- je hebt een 5 en al je andere eindcijfers zijn 6 of hoger, of
- je hebt een 4 en al je andere eindcijfers zijn 6 of hoger, waarvan er ten
minste een 7 of hoger is of
- je hebt 2x een 5 en voor de rest 6 en één 7 of hoger
4. Kunstvakken inclusief ckv, lichamelijke opvoeding, profielwerkstuk en
handelingsopdrachten zijn beoordeeld met “voldoende of goed”
5. Je een loopbaan-dossier (LOB) hebt gemaakt volgens het PTA van je school.
Let op:
•
Geen enkel eindcijfer is afgerond lager dan een 4.
•
Je cijfer voor maatschappijleer (1) telt wel mee in de uitslagregeling. Maar niet bij
het gemiddelde van al je centraal examencijfers, want voor maatschappijleer (1)
doe je geen centraal examen.
•
Het loopbaan-dossier zie je niet terug op je cijferlijst.
Duimregeling
Concreet betekent de invoering van de duimregeling dat diplomakandidaten die dat
nodig hebben om te slagen, het resultaat van één vak niet hoeven mee te tellen bij
het bepalen van uitslag. Dit mag geen kernvak zijn. Voor vmbo is het kernvak:
Nederlands. Ook geldt dat het volledige eindexamen van alle vakken (zowel het
schoolexamen als het centraal examen) moet worden afgerond. Het resultaat van het
betreffende vak telt dan niet mee in de uitslagbepaling (bijvoorbeeld bij de toepassing
van de 5,5 regel) maar wordt wel zichtbaar gemaakt, door vermelding op de cijferlijst.
Wij wijzen u erop dat bovenstaande nadelig kan zijn voor het vervolgonderwijs.
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Herkansing
Je mag dit jaar in het centraal examen twee algemene vakken opnieuw doen tijdens
het tweede tijdvak of derde tijdvak in juni/juli. Het is niet toegestaan hetzelfde vak
tweemaal te herkansen. Het maakt niet uit wat voor cijfer je voor dat vak had, al wil je
een 9 nog verbeteren. Het hoogste cijfer telt, dus als je je herkansing slechter maakt
dan het eerste examen dan blijft het cijfer van het eerste examen staan.
Extra vakken op de eindlijst
Als je meer vakken doet dan het minimum, dan worden deze extra vakken op de
cijferlijst bij het diploma vermeld, tenzij je dat zelf liever niet hebt.
Certificaten
Als je niet slaagt, en je wilt volgend jaar alleen examen doen in de vakken waarvoor je
een onvoldoende hebt gehaald, dan kun je van je school deelcertificaten krijgen voor
de vakken waarvoor je een voldoende hebt gehaald. Je kunt dan op het volwassenenonderwijs de laatste certificaten halen en dan alle certificaten inwisselen tegen
een diploma.
Examen op een andere manier
Als je dyslexie of een andere stoornis hebt, kan de directeur beslissen dat je op een
andere manier examen kunt doen. Je moet dan wel ruim voor het examen een
deskundigenverklaring van b.v. een psycholoog of een orthopedagoog hebben
ingeleverd. Leerlingen die recht hebben op extra tijd, mogen maximaal 30 minuten
langer aan een examen werken.
Bewaren van het examenwerk
De school moet al je examenwerk tot ten minste zes maanden na vaststelling van de
uitslag in het archief bewaren.
Gebruik van woordenboeken
Bij alle examens is het gebruik van een eendelig verklarend woordenboek Nederlands toegestaan. In plaats van een woordenboek Nederlands mag ook gebruik
worden gemaakt van een woordenboek Nederlands naar een vreemde taal, bijvoorbeeld naar de thuistaal van de kandidaat. Voor Engels en Duits mag je
gebruikmaken van een woordenboek naar én een woordenboek vanuit de vreemde
taal (in een of twee delen). Als je ook een Engels-Engels woordenboek wilt
gebruiken, vraag dit dan ruim voor je examen aan bij de directeur van je school.
Een digitaal woordenboek is niet toegestaan.
Wat neem je mee naar het examen?
Zorg ervoor dat je de volgende zaken voldoende bij je hebt en neem dit mee in een
transparante verpakking, niet in een etui.
•
•
•
•
•
•
•
•

schrijfmateriaal, inclusief millimeterpapier.
tekenpotlood en puntenslijper.
vlakgum.
blauw en rood kleurpotlood.
geodriehoek of windroos.
geluidloze rekenmachine met volle batterij. Je mag geen grafische rekenmachine
en zeker niet je mobiele telefoon of een rekenmachine met schrijfrol gebruiken.
liniaal met millimeterverdeling
passer (met potloodstifje)
BINAS-boekje, 2 editie voor het vak nask-1 en nask-2.
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Let op: 1e editie is niet toegestaan.
Wat neem je niet mee naar het examen?
Voor alle duidelijkheid het volgende:
Je mag geen etui, jas, tas en geen mobiele apparatuur (dus ook geen smartwatch)
meenemen, de juiste plaats is je kluisje.
Problemen/vragen
Bij problemen/fouten/vragen naar aanleiding van dit rooster moet je zo snel mogelijk
contact opnemen met de secretaris van de examencommissie. Wacht niet tot het
laatste moment. Als je op tijd aan de bel trekt, kunnen we een oplossing bedenken.
Tips voor het examen
• Geef op dit rooster met een markeerstift aan wanneer je welk vak hebt. Het is
verstandig dat je dit rooster thuis een duidelijke plaats geeft, zodat ook je
ouder(s)/verzorger(s) precies weten wanneer je examen hebt. Controleer of al je
vakken in het rooster vermeld staan. Noteer de data ook in je agenda!
• Zorg dat je ruim van tevoren (minstens 15 minuten) voor het begin van het examen
aanwezig bent. Als je te laat komt, stoor je anderen.
• Als je het woordenboek meer gebruikt dan noodzakelijk is, kun je in tijdnood komen!
• Houd tijdens het examen de tijd in de gaten.
• Blijf nooit te lang hangen bij een vraag waarop je het antwoord even niet weet.
• Controleer voor je weggaat of je het hele examen gemaakt hebt.
• Lenen van anderen is tijdens het examen onder geen
• enkele voorwaarde toegestaan.
• Je gaat aan een tafel zitten waar je examennummer ligt. Je examennummer is je
leerling nummer.
Je diploma staat online!
De gegevens van je diploma worden automatisch opgenomen in het online
diplomaregister. Je kunt hier je diplomagegevens inzien en een uittreksel
downloaden. Een digitaal uittreksel heeft dezelfde waarde als een gewaarmerkte
kopie van je diploma en cijferlijst.
Log in op: www.duo.nl/inloggen.
Wil je meer weten over het diplomaregister? Ga naar: www.mijndiplomas.nl
Maak kopieën van je diploma en cijferlijst! De school kan en mag niet een tweede
keer een diploma en/of cijferlijst afgeven.
Een paar internetadressen
Op de volgende sites kun je nog veel meer informatie bekijken:
Download de app op: www.mijneindexamen.nl
Of kijk op: http://www.examenblad.nl; http://www.duo.nl; http://www.cito.nl;
http://www.eindexamensite.nl
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datum: donderdag 12 mei
Vak
leerlingen

aantal opmerking:

Biologie

36

T4

tijd: 13.30 - 15.30 uur

Woordenboek toegestaan.
Een digitaal woordenboek mag niet.

datum: vrijdag 13 mei
Vak
leerlingen

aantal opmerking:

Geschiedenis

24

T4

tijd: 09.00 - 11.00 uur

Woordenboek toegestaan.
Een digitaal woordenboek mag niet.

datum: maandag 16 mei
Vak
leerlingen

aantal opmerking:

Nederlands

46

T4

tijd: 13.30 - 15.30 uur

Woordenboek toegestaan.
Een digitaal woordenboek mag niet.

datum: dinsdag 17 mei
Vak
leerlingen

aantal opmerking:

Duits

10

T4

tijd: 09.00 - 11.00 uur

Woordenboek toegestaan naar en
vanuit deze taal (in een of twee delen).
Een digitaal woordenboek mag niet.

datum: dinsdag 17 mei
Vak
leerlingen

aantal opmerking:

Wiskunde

29

T4

tijd: 13.30 - 15.30 uur

Woordenboek toegestaan.
Een digitaal woordenboek mag niet.
Extra meenemen:
Geometrische driehoek en/of windroos

datum: woensdag 18 mei
Vak
leerlingen

aantal opmerking:

Aardrijkskunde

25

T4

datum: woensdag 18 mei
Vak
leerlingen
Engels

T4

tijd: 09.00 - 11.00 uur

Woordenboek toegestaan.
Een digitaal woordenboek mag niet.
tijd: 13.30 - 15.30 uur

aantal opmerking:
46

Woordenboek toegestaan naar en
vanuit deze taal (in een of twee delen).
Een digitaal woordenboek mag niet.
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tijd: 13.30 – 15.30 uur

datum: donderdag 19 mei
Vak
leerlingen

aantal opmerking:

Nask1

6

T4

Woordenboek toegestaan.
Een digitaal woordenboek mag niet.
Extra meenemen:
Binas vmbo-kgt, 2e editie
tijd: 09.00 – 11.00 uur

datum: vrijdag 20 mei
Vak
leerlingen

aantal

opmerking:

Economie

27

Woordenboek toegestaan.
Een digitaal woordenboek mag niet.

T4

tijd: 09.00 – 11.00 uur

datum: maandag 23 mei
Vak
leerlingen

aantal

opmerking:

Maatschappijkunde

33

Woordenboek toegestaan.
Een digitaal woordenboek mag niet.

T4

tijd: 13.30 – 15.30 uur

datum: maandag 23 mei
Vak
leerlingen

aantal

opmerking:

Nask2

15

Woordenboek toegestaan.
Een digitaal woordenboek mag niet.
Extra meenemen:
Binas vmbo-kgt, 2e editie

T4

Einde van het VMBO TL examen
De uitslag wordt bekend gemaakt op 9 juni.
2e tijdvak/herkansingen:
maandag 13 juni t/m dinsdag 21 juni
De uitslag van het 2e tijdvak wordt bekend gemaakt op 1 juli.
3e tijdvak/herkansingen:
dinsdag 5 juli t/m vrijdag 8 juli.
De uitslag van het 3e tijdvak wordt bekend gemaakt op 14 juli.
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Belangrijke informatie voor de surveillanten:
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Je aanwezigheid is vanaf een kwartier vóór aanvang van het examen
vereist.
Je hulp bij het uitdelen van de examens is noodzakelijk.
Controleer of leerlingen geen ander papier gebruiken dan ons kladpapier.
Controleer de toegestane hulpmiddelen van de leerlingen.
Controleer of leerlingen het examen met pen maken en niet met potlood!
Eventuele tekeningen moeten met potlood gemaakt worden!
Leerlingen mogen een half uur na afloop van het examen
kladpapier/aantekeningen meenemen.
Controleer bij het inleveren goed of je alle uitwerkingen hebt ontvangen.
Sorteer aan het eind van het examen de uitwerkingen op
examenkandidaten, overhandig alles aan de examensecretaris.
Iedereen zet zijn handtekening op het Proces Verbaal.
Neem contact op met de roostermakers, als je op de aangegeven tijd niet
op school kunt zijn, of als je fouten in het rooster hebt ontdekt.
Ruilen met een collega is altijd mogelijk.

Hartelijk dank voor je medewerking.
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