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Info examen 2019 (periode 6) 
 
Aan de examenkandidaten van 2018 en hun ouder(s)/verzorger(s) 
 
Spijkenisse, maart 2019 
 
 
Beste examenkandidaten, 
De examens staan voor de deur. De praktijkexamens en mondelinge examens zijn in april. De 

theorie-examens worden in mei afgenomen. De schoolleiding en het personeel wensen jullie veel 

succes. We hopen dat de afronding van dit examenjaar voor iedereen zo goed mogelijk zal verlopen. 

We vragen je aandacht voor de volgende zaken: 

 
Waar moet je op letten als je een examen gaat maken: 
 

1. Wij hebben op MY college voor de BB en KB leerlingen digitale examens met tijdstippen 

die anders zijn dan andere scholen. Bestudeer je examenrooster op pagina 2 goed en zorg 

dat je ouder(s)/verzorger(s) hiervan ook op de hoogte zijn. 

2. Je bent zeker 10 minuten vóór aanvang al in de school aanwezig (verkeer, brug of bus 

kunnen tegen zitten). 

3. Let op de aanvangstijden van de examens! Het zijn soms andere tijden dan lestijden. 

4. Je mag (wettelijk) 30 minuten na aanvang van het examen, de examenruimte niet meer in.  

5. In de examenruimte staat op je werkplek een bordje met daarop vermeld: je naam, de 

vakken waarin je examen doet en je examennummer. Je zoekt in de examenruimte het 

bordje met jouw naam erop en gaat aan die tafel zitten. 

6. Op het schriftelijk examenwerk zet je altijd je volledige naam en je examennummer.  

7. Schrijven met blauwe of zwarte balpen (geen potlood). Neem extra pennen mee. 

8. MOBIELE TELEFOONS MOGEN IN DE EXAMENRUIMTE NIET AAN STAAN! Ook smartwatches 

zijn NIET toegestaan! 

Ook niet om als rekenmachine te gebruiken. 

9. Wat heb je bij je:  

- Je rekenmachine (geen grafische rekenmachine of rekenmachine met geluid).  

- Pennen (blauw of zwart), potlood, kleurpotloden, gum, geodriehoek. 

- Informatiemateriaal zoals woordenboek en/of tabellenboek. 

- Eventueel een flesje drinken (geen blikjes i.v.m. storend geluid). 
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Rooster digitaal Centraal Examen eerste tijdvak basis  
 

DAG DATUM TIJD VAK KLASSEN LOKAAL 

DO 9 mei 9.00-10.00 economie 4A, 4B A104 

MA 13 mei 9.00-10.00 biologie 4B A102 

  9.00-10.00 biologie 4C, 4D A104 

DI 14 mei 9.00-10.00 Engels 4A, 4B A102 

  9.00-10.00 Engels 4C, 4D A104 

WO 15 mei 9.00-10.30 Nederlands 4A, 4B, 4LWTB A102 

  9.00-10.30 Nederlands 4C, 4D, 4LWTC A104 

DO 16 mei 9.00-10.30 wiskunde 4A, 4C, 4D A104 

 

Rooster digitaal Centraal Examen eerste tijdvak kader 

DAG DATUM TIJD VAK KLASSEN LOKAAL 

DO 9 mei 9.00-10.30 economie 4A, 4B A104 

MA 13 mei 13.00-14.30 biologie 4B, 4C, 4D A102 

DI 14 mei 13.00-14.30 Engels 4A, 4B, 4C, 4D A104 

WO 15 mei 13.00-15.00 Nederlands 4A, 4B, 4C, 4D A102 

DO 16 mei 13.00-15.00 wiskunde 4A, 4C, 4D A104 

 

Rooster schriftelijk Centraal Examen eerste tijdvak mavo 

DAG DATUM TIJD VAK LOKAAL 

DO 9 mei 13.30 – 15.30 biologie A103 

VR 10 mei 13.30 – 15.30 Nederlands A103 

MA 13 mei 09.00 – 11.00 Duits A103 

MA 13 mei 13.30 – 15.30 Economie A103 

DI 14 mei 13.30 – 15.30 Nask 1 A103 

WO 15 mei 09.00 – 11.00 aardrijkskunde A103 

DO 16 mei 13.30 – 15.30 wiskunde A103 

VR 17 mei 13.30 – 15.30 Engels A103 
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Herkansing schoolexamens 2018-2019:  
 
Elke kandidaat heeft het recht op twee herkansingen. Er kunnen maximaal twee vakken gekozen 

worden om voor te herkansen. De herkansing geldt voor periode 5. Voor het aanvragen van een 

herkansing moet het formulier “aanvraagformulier herkansen schoolexamen” ingevuld worden. 

Deze vul je op 28 maart in overleg met Dhr. Maassen in.   

 

De eindtoets maatschappijleer moet herkanst worden bij een eindcijfer van 5,4 of lager. 

 

De momenten voor het herkansen zijn: 

2 april:  lesuur 4 + 5: lokaalindelingen komen te hangen op de zuil bij de hoofdingang.  

 

4 april: herkansing eindtoets maatschappijleer 8.10 uur (alle niveau’s) lokaal A104 

 

Na ontvangst van alle aanvraagformulieren zal er een rooster gemaakt worden voor de 

herkansingen. Het rooster ontvang je na aanvraag van de herkansingen zo snel mogelijk.  

 

Herexamens 
De herkansregeling maakt het voor de kandidaten bij het Centraal Examen mogelijk om in één vak 
herkansing te doen, ongeacht of je geslaagd bent of niet. 
 

Behaal je een hoger cijfer dan vóór de eerste uitslagbepaling, dan geldt dat hoogste cijfer. Behaal je 

bij deze herkansing een lager resultaat, dan geldt het eerder behaalde hogere cijfer. Kortom: 

probeer altijd je cijfer te verbeteren.  

 

Leerlingen in de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg mogen naast de herkansing in het  

Centraal Examen ook een herkansingsexamen van praktijk (CSPE basis en kader) maken. In overleg 

met de docent wordt bepaald welke onderdelen er herkanst worden. 

 
Definitieve uitslag 
Aan de hand van de eindresultaten ontvang je een voorlopige uitslag. Als je geen gebruik maakt van 

de herkansing, wordt de uitslag definitief. 
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Examentraining 
 
In de week van 25 t/m 28 maart zal er voor alle vakken een oefenexamen georganiseerd worden. 
Leerlingen worden hiervoor ingedeeld door de vakdocenten en doen alleen de vakken waar ze extra 
oefening voor nodig hebben. Dit krijgen de leerlingen te horen via hun mentor. De examens zullen 
volgens onderstaand schema worden afgenomen: 
 

Dag Datum Lesuur Vak(ken) Lokaal 

MA 25-3 3e uur Biologie 4B C005 

DI 26-3 2e uur Biologie A102 

 26-3 3e uur Wiskunde + economie A102 

WO 27-3 2e uur Nederlands A102 

 27-3 3e uur Engels A102 

 
De leerlingen van 4 mavo volgen een aangepast rooster waarin de examentraining zal plaatsvinden 

per vak. 

Heb je nog vragen over bepaalde stof? Maak dan een afspraak met je vakdocent.   
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Belangrijke data 
 
25 maart  Eindtoets maatschappijleer om 8.10 uur bij de mentor 
 
29 maart  Laatste lesdag en uitslag eindtoets maatschappijleer (zie Magister), 

herkansing alleen voor de leerlingen met een eindcijfer van 5,4 of lager. 
Aanmelden voor de herkansing maatschappijleer is niet nodig, dit gebeurt 
automatisch. 

 
1 april  t/m 18 april  Praktijkexamens (rooster krijg je van je vakdocent)  
 
11 april Cijfers controleren, tekenen akkoordverklaring om 14.05 uur. Lokaalindeling 

hangt bij de hoofdingang op de examenzuil. 
 
24 mei   DISNEY 

 

29 mei   Excursie Tweede Kamer: verzamelen om 10.15 uur in de kantine.   

  

6 juni   Bekendmaking voorlopig cijfer praktijkexamen om 10.00 uur en aanvragen 

eventuele herkansing praktijkexamen bij de vakdocent. Hiervoor moet je naar 

school komen. 

 

12 juni  EINDUITSLAG 

Alle kandidaten worden tussen 15:00 uur en 16:00 uur gebeld (geef je 

telefoonnummer door bij de administratie). 

   De afgewezen kandidaten en de leerlingen die verplicht herexamen moeten 

doen, worden vanaf 17.30 uur op school in de grote kantine verwacht en gaan 

om de beurt in gesprek met dhr. Vet, de mentor en mw. van den Houten. De 

exacte tijden worden later bekend gemaakt.  

 

13 juni Ontvangst van de geslaagde kandidaten en uitreiken cijferlijst om 9.00 uur bij 

je mentor. Inleveren sleutels van de kluisjes, garderobekastjes en messensets 

(vanaf 10.00 uur). De lokalen worden vermeld op het mededelingenbord. 

        De geslaagde kandidaten die herexamen willen doen kunnen dit aangeven bij 

het ophalen van hun cijferlijst.  

 

28 juni Uitslag 2e tijdvak (herexamens), hierover worden de kandidaten gebeld.  

 

3 juli   Diploma-uitreiking 
 

16 juli Boeken inleveren 

11.10-11.20                        4A  12.05-12.10                        4LWT 

11.20-11.30                        4B  12.10-12.30                        4M 

11.30-11.45                        4C 

11.45-12.05                        4D 
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Rooster digitaal Centraal Examen tweede tijdvak (herexamen) 

 
BB  
18 juni in lokaal A104 voor alle vakken van 9.00 tot 10.00 uur. Met uitzondering van de vakken 

Nederlands en wiskunde deze duren tot 10.30 uur. 

 
KB 
19 juni in lokaal A104 voor alle vakken van 9.00 tot 10.30 uur. Met uitzondering van de vakken 

Nederlands en wiskunde deze duren tot 11.00 uur. 

 

TL 

 

DAG DATUM TIJD VAK LOKAAL 

MA 17 juni 13.30 – 15.30 Duits A103 

   Wiskunde A103 

   Biologie A103 

   Aardrijkskunde A103 

DI 18 juni 13.30 – 15.30 Nederlands A103 

   Nask 1 A103 

WO 19 juni 13.30 – 15.30 Engels A103 

   Economie A103 

 
Een aantal handige sites om informatie op te zoeken: 
www.mijneindexamen.nl 
www.laks.nl 
www.cito.nl 
www.examenblad.nl 
www.examenklacht.nl 
 
 

Heel veel succes met je voorbereidingen! 
 
De examencommissie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.mijneindexamen.nl/
http://www.cito.nl/
http://www.examenblad.nl/
http://www.examenklacht.nl/

