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1.

AFRONDING VAN HET SCHOOLEXAMEN

Schoolexamencijfers
Uiterlijk donderdag 18 april 2019 worden de eindcijfers van het schoolexamen naar de
inspecteur van het voortgezet onderwijs gezonden. Daarna kunnen deze niet meer gewijzigd
worden.
Kijk voor alle officiële informatie ook op www.examenblad.nl en www.mijneindexamen.nl.

2.

DE GANG VAN ZAKEN ROND HET CENTRAAL EXAMEN

Plaats van de examens
Gymzaal nieuwbouw, tenzij anders vermeld.
(Vóór) aanvang van de zitting
1. Zorg ervoor dat je ruim op tijd aanwezig bent, dat wil zeggen 15 minuten vóór de
officiële aanvangstijd.
2. Je mag geen jas of tas meenemen in het examenlokaal. Haal benodigde materialen uit je
etui en leg je etui vervolgens naast je tafel op de grond.
3. Je mag geen mobiele telefoon, geen smartwatch (of ander apparaat dat verbinding kan
maken met internet) meenemen in het examenlokaal. Je kunt deze dus ook niet voor in
de zaal neerleggen.
4. In de bijlagen vind je lijsten met hulpmiddelen die bij de examens zijn toegestaan.
5. De boeken, logaritmetafels, tabellen, interesttafels en rekenmachines, waarvan het
gebruik is toegestaan, worden vóór de zitting gecontroleerd. De boeken en tabellen
mogen absoluut geen aantekeningen bevatten. Het meenemen van andere dan
toegestane boeken, tabellen en andere hulpmiddelen is verboden.
6. Vóór het begin van de eerste zitting van het centraal examen maakt een lid van de
schoolleiding de kandidaten opmerkzaam op de volgende voorschriften:
a. Het werk wordt gemaakt op papier, gewaarmerkt en verstrekt door de school.
De school verstrekt eveneens gewaarmerkt kladpapier. Je mag dus geen papier
meenemen naar het examenlokaal.
b. Je vermeldt bovenaan het papier:
- naam
- examennummer
- vak
- docent
c. In geval van CITO-kaarten voor meerkeuze-examens moet je de reeds ingevulde kop
zelf controleren op fouten.
d. Na het openen van de envelop met opgaven is het voor aanwezige docenten verboden
enige mededeling of inlichting over het werk aan de leerlingen te verstrekken,
behalve een mededeling over een fout in de opgaven die door CEVO schriftelijk aan
de scholen is doorgegeven.
e. Zonder toestemming van een surveillant mag je gedurende het examen het
examenlokaal niet verlaten.
f. Als je jezelf tijdens het examen schuldig maakt of hebt gemaakt aan enige
onregelmatigheid, kan de rector apart of in combinatie met elkaar de volgende
maatregelen nemen:
- het toekennen van het cijfer 1;
- het ontzeggen van (verdere) deelname aan het examen;
- het ongeldig verklaren van een of meer toetsen van het centraal examen;
- het bepalen dat het diploma en de cijferlijst slechts kunnen worden uitgereikt na
een hernieuwd examen in door de rector aan te wijzen onderdelen.
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Tegen deze beslissing is beroep mogelijk. Zie daarvoor het boekje "Het
Examenreglement” dat je in september jl. hebt ontvangen.
g. Indien je in enig opzicht handelt in strijd met de voorschriften, kan de rector je de
verdere deelneming aan het centraal examen ontzeggen of kan het diploma je
onthouden worden.
Tijdens de zitting
1. Het examenwerk moet met een blauw of zwart schrijvende pen gemaakt worden. Je mag
dus niet met potlood schrijven. Dit laatste is niet van toepassing op tekeningen en
grafieken. Je mag geen correctielak (zoals ‘typex’) gebruiken.
2. Tijdens een toets van het centraal examen worden aan de leerlingen geen mededelingen
gedaan (van welke aard dan ook) aangaande de opgaven.
3. Van het verloop van elke examenzitting wordt een proces-verbaal opgemaakt.
4. Deelname aan een examenzitting betekent dat het eenmaal gemaakte werk zijn
geldigheid behoudt.
5. Als je te laat komt, mag je uiterlijk tot een half uur na het begin van de zitting tot het
examenlokaal worden toegelaten. Je krijgt dan geen extra tijd: je levert je werk in op het
tijdstip dat ook voor de andere kandidaten geldt.
Als je meer dan een half uur na de aanvang van de zitting aankomt, mag je niet meer aan
de zitting deelnemen.
Bij een geldige reden voor het te laat komen - ter beoordeling van de rector – kun je voor
het betreffende vak verwezen worden naar het tweede tijdvak. Op de overige zittingen
van het eerste tijdvak dien je dan wel te verschijnen.
6. Als je tijdens een zitting onwel wordt, kun je onder begeleiding van een surveillant het
examenlokaal verlaten. Een lid van de schoolleiding overlegt met je of je na enige tijd het
werk kan hervatten.
Als je na enige tijd je werk hervat, kan - na overleg met de inspectie - de gemiste tijd aan
het einde van de zitting worden ingehaald.
Indien je het werk niet kunt hervatten, kan de rector aan de inspecteur verzoeken te
beslissen dat het voor een deel gemaakte werk ongeldig is. Je mag dan, indien de
inspecteur het werk ongeldig verklaart, in het tweede tijdvak opnieuw aan de
desbetreffende zitting deelnemen.
7. Je wordt verzocht verstoring van de rust door lawaai van buitenaf direct aan één van de
surveillanten te melden. Er kan dan direct actie worden ondernomen teneinde de rust te
herstellen.
8. Indien een surveillerende docent aanwijzingen heeft dat je op oneigenlijke wijze
informatie hebt gekregen of doorgegeven, dan moet deze maatregelen nemen. Deze
maatregelen kunnen zijn:
a. de rector van het gebeurde op de hoogte stellen;
b. aan je mededelen dat je na beëindiging van het examenwerk de examenruimte niet
mag verlaten;
c. na afloop van het examen je te vragen je zakken in het bijzijn van een lid van de
schoolleiding leeg te maken.
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Einde van de zitting
1. Je mag niet binnen een uur na de aanvang van de examenzitting vertrekken. Als je na
één uur klaar bent mag jij je examenwerk pakken en inleveren bij de surveillant achterin
de zaal. Het laatste kwartier (wat door de surveillant zal worden omgeroepen) moet elke
examenleerling blijven zitten tot het einde.
Je bent en blijft in alle gevallen zelf verantwoordelijk voor het op correcte wijze
achterlaten van alle uitwerkingen: opgaven (bovenop), daaronder antwoordbladen en
uitwerkingen in het dubbele examenpapier. Je mag geen papier, dus ook geen
kladpapier, mee de zaal uit nemen.
De opgaven mogen dus onder geen voorwaarde vóór het einde van de zitting de zaal uit.
Na afloop van de zitting kan je terugkomen om buiten de zaal een exemplaar van de
opgaven, eventueel voorzien van je naam, in ontvangst te nemen.
2. Een leerling die in tijdnood verkeert, mag een onvolkomen of voorversie van zijn
examen, zoals kladpapier, inleveren. De correctievoorschriften van de Cevo dienen echter
onverminderd daarop te worden toegepast.
3. Al het gemaakte werk nummer je. Als je bijvoorbeeld 3 blaadjes hebt gebruikt zet je
boven je eerste blaadje 1/3, op het tweede blaadje 2/3 en op het derde blaadje 3/3.
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3.

DATA CENTRAAL EXAMEN MAVO/HAVO/VWO 2019 (EERSTE TIJDVAK)

DATUM
Donderdag
9 mei

MAVO

HAVO

VWO
09.00-12.00
Griekse taal en cultuur

13.30 – 15.30
Biologie

13.30 – 16.30
Wiskunde A
Wiskunde B
09.00 – 11.30
Duits

13.30 – 16.30
Scheikunde

Maandag
13 mei

13.30 – 15.30
Nederlands
09.00 – 11.00
Duits

13.30 – 16.30
Management en organisatie
09.00-12.00
Geschiedenis

13.30 – 16.30
Nederlands
09.00-12.00
Geschiedenis

13.30 – 16.30
Natuurkunde

Dinsdag
14 mei

13.30 – 15.30
Economie
09.00 – 11.00
Geschiedenis

13.30 – 16.30
Biologie
09.00 – 11.30
Duits

13.30 – 15.30
Natuurkunde (nask1)

13.30 – 16.00
Engels

13.30 – 16.30
Economie

13.30 – 15.30
Frans

13.30 – 16.00
Frans

13.30 – 16.00
Engels

13.30 – 15.30
Wiskunde

13.30 – 16.30
Nederlands

13.30 – 16.00
Tekenen

09.00 – 11.30
Muziek

09.00 – 12.00
Aardrijkskunde

13.30 – 15.30
Engels

13.30 – 16.30
Biologie
09.00-12.00
Drama

13.30 – 16.30
Natuurkunde

13.30 – 15.30
Scheikunde (nask2)

13.30 – 16.30
Economie
09.00-12.00
Aardrijkskunde

13.30 – 16.30
Wiskunde A/B/C
09.00 – 12.00
Latijnse taal en cultuur

13.30-15.30
Handenarbeid

13.30 – 16.30
Scheikunde

13.30 – 16.30
Management en organisatie

13.30 – 16.00
Tekenen

13.30 – 16.00
Frans

Vrijdag
10 mei

Woensdag
15 mei

09.00 – 11.30
Muziek

09.00 – 11.00
Aardrijkskunde

Donderdag
16 mei

Vrijdag
17 mei

Maandag
20 mei

Dinsdag
21 mei

Woensdag
22 mei

Voor eventualiteiten waarbij de geheimhouding van de examens geschonden is of afname niet mogelijk is, treedt
een Continuïteitsplanning in werking. In het meest ingrijpende noodscenario kunnen één of meer centrale examens
worden uitgesteld en kan het eerste en tweede tijdvak zich uitstrekken tot het moment van de aanvang van de
vroegste zomervakantie (aanvangsdatum 8 juli 2019, volgens het overzicht schoolvakanties schooljaar 2018-2019
van het ministerie van OCW).
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4.

TOEGESTANE HULPMIDDELEN TIJDENS HET CENTRAAL EXAMEN

Zie bijlagen. Binas-boekjes (alleen voor mavo) en atlassen worden door de school verstrekt,
overige hulpmiddelen moet je zelf meenemen.

5.

REGELINGEN ROND UITSLAG, HERKANSING EN UITGESTELDE EXAMENS

Eindexamennormen voor slagen en afwijzen mavo
Zie bijlage Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

-

Wanneer ben ik geslaagd voor mijn vmbo?

Eindexamennormen voor slagen en afwijzen havo
Zie bijlage Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
- Wanneer ben ik geslaagd voor mijn havo?
Eindexamennormen voor slagen en afwijzen vwo
Zie bijlage Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

-

Wanneer ben ik geslaagd voor mijn vwo?

Herkansing
1. Na de eerste uitslagbepaling heb je het recht om in het volgende tijdvak één vak te
herkansen. Dit geldt ook voor leerlingen die al geslaagd zijn en die voor een vak een
hoger cijfer willen halen. Dat kan bijvoorbeeld belangrijk zijn voor vervolgstudies.
2. Als je een herkansing wilt doen, ben je er zelf verantwoordelijk voor om deze op tijd aan
te vragen (zie overzicht van belangrijke data). Als je afziet van een herkansing of vergeet
om deze tijdig aan te vragen wordt de uitslag van het examen definitief.
3. Als je aan een herkansing deelneemt telt het hoogste cijfer.
Uitgestelde examens
1. Als je in het eerste tijdvak om een geldige reden - ter beoordeling van de rector - een of
meer zittingen gemist hebt, kun je in het tweede tijdvak aan ten hoogste twee zittingen
deelnemen en kun je dan dus ten hoogste nog twee toetsen van het centraal examen
voltooien.
2. Als je in het tweede tijdvak om een geldige reden verhinderd bent, of wanneer je het
centraal examen in het tweede tijdvak niet kunt voltooien, word je in de gelegenheid
gesteld het eindexamen in het derde tijdvak ten overstaan van de staatsexamencommissie te voltooien. Plaats en tijd van het derde tijdvak worden na aanmelding
bekend gemaakt door de staatsexamencommissie.
3. Je kunt aan het derde tijdvak deelnemen als je:
- in het eerste tijdvak meer dan twee zittingen van het centraal examen om een geldige
reden gemist hebt;
- in het tweede tijdvak één of twee in het eerste tijdvak gemiste zittingen hebt
ingehaald en nog geen gebruik hebt gemaakt van je recht op herkansing.
4. Herkansen en inhalen is in het tweede tijdvak tegelijk mogelijk.
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6.

EXAMENUITSLAG TOT EN MET DIPLOMA-UITREIKING

Vaststelling en bekendmaking examenuitslag
1. De eindexamenvergaderingen, waarin de uitslag van het examen wordt vastgesteld,
vinden plaats in de middag op woensdag 12 juni voor mavo, havo, vwo en gymnasium.
Mochten zich bij de verzending door het Cito problemen voordoen, dan komen de
uitslagen een dag later.
2. Je wordt na afloop van de examenvergadering zo spoedig mogelijk telefonisch van de
uitslag op de hoogte gebracht. In principe worden eerst de gezakte leerlingen gebeld,
daarna de geslaagde. Wij gaan ervan uit dat iedereen telefonisch bereikbaar is. Als je
niet thuis bereikbaar bent, zorg er dan voor dat je mentor weet hoe je wel te bereiken
bent.
3. Op woensdag 12 juni om 16.00 uur is de ontvangst van gezakte leerlingen in de Arena.
4. Op woensdag 12 juni om 17.00 uur worden de examenkandidaten verwacht in de Arena.
Je ontvangt dan de voorlopige cijferlijst en daarna kun je onder het genot van een
drankje napraten over de afgelopen weken.
5. Die middag zullen ook de aanvraagformulieren voor herkansingen worden uitgereikt
door je conrector. Er is een speciale 'herkansingshoek' voor ingericht. In veel gevallen
zal duidelijk zijn voor welk vak je moet/wilt herkansen. Is kort overleg gewenst, dan kan
dat ter plaatse met je conrector, teamleider of de eventueel aanwezige vakdocent. Je
kunt het formulier direct invullen en weer afgeven. Uiterste tijdstip inleveren
herkansingsformulier is donderdag 13 juni vóór 11.00 uur.
Tweede tijdvak
1. Van maandag 17 juni tot en met woensdag 19 juni vindt het tweede tijdvak plaats
volgens het rooster op de volgende pagina.
2. Niet alle examens vinden op school plaats, een aantal daartoe aangewezen vakken wordt
elders in het land afgenomen, op donderdag 20 juni (zie het rooster).
3. Op vrijdag 28 juni komen de uitslagen van de examens uit het tweede tijdvak op school
binnen.
4. Uiterlijk in de loop van de middag is de officiële uitslag van het tweede tijdvak bekend.
Alle eindexamenkandidaten die herkanst hebben, worden dezelfde dag zo snel mogelijk
telefonisch benaderd. Zorg eventueel weer voor een reserve-telefoonnummer!
Derde tijdvak
Mocht je aan het derde tijdvak deel moeten nemen, dan moet je jezelf daarvoor uiterlijk op
donderdag 4 juli om 10.00 uur aanmelden bij je conrector. De gang van zaken rondom dit
examen en de uitslagbepaling wordt dan individueel met jou en je ouders besproken.
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DATA TWEEDE TIJDVAK 2019
DATUM

MAVO

HAVO

VWO

Maandag
17 juni

13.30 – 15.30
Aardrijkskunde
Biologie
Duits
Frans
Wiskunde

13.30 – 16.00
Engels

13.30-16.00
Engels

13.30 – 16.30
Economie
Nederlands

13.30-16.30
Economie
Nederlands

Dinsdag
18 juni

Woensdag
19 juni

9.00 – 12.00
Latijn
13.30 – 15.30
Handenarbeid
Geschiedenis
Natuurkunde (nask1)
Nederlands

13.30 – 16.00
Duits
Frans

13.30 – 16.00
Duits
Frans

13.30 – 16.30
Geschiedenis
Natuurkunde
Scheikunde
Wiskunde A

13.30 – 15.30
Engels
Scheikunde (nask2)
Economie

13.30 – 16.30
Aardrijkskunde
Biologie
Drama
Management en organisatie
Wiskunde B

13.30 – 16.30
Geschiedenis
Grieks
Natuurkunde
Scheikunde
Wiskunde A
13.30 – 16.30
Wiskunde B
Biologie
Aardrijkskunde
Management en organisatie

Donderdag
20 juni
Aangewezen
vakken

09.30 – 12.00
Muziek *
Tekenen *

aangewezen
aangewezen

14.00 – 16.30
Muziek*
aangewezen

*) De aangewezen vakken worden afgenomen door de commissie staatsexamens vo van het College voor Toetsen
en Examens.

Diploma-uitreikingen
De diploma-uitreikingen vinden plaats op de volgende data:
- mavo:
maandag
8 juli 19.30 uur
- havo:
dinsdag
9 juli 19.30 uur
- vwo/gymnasium:
woensdag
10 juli 19.30 uur

aula
aula
aula

Voor de diploma-uitreikingen nodigen wij natuurlijk ook de ouders, andere familieleden en
vrienden van de eindexamenkandidaten uit.
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7. INFORMATIE VOOR NIET GESLAAGDE KANDIDATEN
Na het eerste en het tweede tijdvak wordt een bijeenkomst georganiseerd voor leerlingen die
definitief gezakt zijn. Hierbij zijn ook de ouders welkom.
Voor data en tijdstippen zie elders in dit boekje.

8.

HET INLEVEREN VAN BOEKEN, KLUIS-/MEDIATHEEKPASJES EN OVERIGE
MATERIALEN

Tijdstip
Dinsdag 16 juli volgens het volgende schema:
Van
08.30
09.00
09.20
09.45
09.55
10.10

Tot
09.00
09.20
09.45
09.55
10.10
10.25

Opleiding
4 mavo
5 havo NT en NG
5 havo EM
5 havo CM
6 gymnasium en 6 vwo CM en EM
6 vwo NG en NT

Arena
Arena
Arena
Arena
Arena
Arena

Huurboeken
Je ontvangt een overzicht van de in te leveren huurboeken.
Kluis-/mediatheekpasje
Inleveren in de mediatheek (alleen als je van school gaat).
Je krijgt de borgsom van €12,00 retour als je alle boeken hebt teruggebracht en je
schoolpasje hebt ingeleverd.
Kun je door omstandigheden deze dag niet aanwezig zijn, lever je bibliotheekboeken en
schoolpasje dan ruim van tevoren in.
Bibliotheekboeken
Mocht je nog bibliotheekboeken of andere materialen van het documentatiecentrum hebben,
lever die dan ook op deze dag in.
Materialen van docenten
Mocht je nog materialen in je bezit hebben die je geleend hebt van vakdocenten, wees dan
zo attent ook die op dat (laatste) moment in te leveren. Bundel ze eventueel per docent
(plastic tasje, elastiek) en vermeld je naam erop en voor welke docent het materiaal bestemd
is. Inleveren kan bij de administratie kamer 1.08.

9.

BEWAREN VAN EXAMENWERK

Al het schriftelijke werk van de centrale examens moet tenminste 6 maanden na de
vaststelling van de examenuitslag op school worden bewaard. Dat komt in de praktijk neer
op bewaren tot januari van het komende jaar. Heb je belangstelling voor een bepaald
werkstuk, dan dien je dat aan je conrector te laten weten. Anders wordt het werk vernietigd.

- 10 -

secr/examens/algemeen/2018-2019/op weg naar het diploma

10. BELANGRIJKE DATA OP EEN RIJ (MAVO, HAVO EN VWO)
Donderdag 9 mei
Woensdag

22 mei

Woensdag

12 juni

Aanvang Centraal Examen
Laatste zitting Centraal Examen
08.00 uur

Bekendmaking definitieve normen eerste tijdvak mavo, havo
en vwo/gymnasium
 Examenvergaderingen mavo
 Aansluitend telefonische benadering alle kandidaten
 Examenvergaderingen vwo/gymnasium
 Aansluitend telefonische benadering alle kandidaten
 Examenvergaderingen havo
 Aansluitend telefonische benadering alle kandidaten

16.00 uur

 Bijeenkomst conrector met leerlingen die na het eerste
tijdvak gezakt zijn (en indien gewenst hun ouders) in
de Arena
 Uitreiking herkansingsformulieren
 Receptie in de Arena
 Uitreiking herkansingsformulieren (eventueel overleg
met je conrector of vakdocent)
 Overlegmomenten herkansingen door
examenkandidaten met conrector/teamleider
 Formulieren herkansingen retour op school. Afgeven
aan de conrector (kamer 1.06)
Centraal examen tweede tijdvak
Centraal examen tweede tijdvak
Centraal examen tweede tijdvak
Centraal examen tweede tijdvak muziek
(havo/vwo/gymnasium) en tekenen (vwo/gymnasium).
Deze examens worden afgenomen op één van de
staatsexamenlocaties verspreid over het land
 Bekendmaking definitieve normen tweede tijdvak.
 Uitslag herkansingen telefonisch naar alle kandidaten
 Bijeenkomst conrector met leerlingen die na het
tweede tijdvak definitief gezakt zijn (en indien
gewenst hun ouders) kamer conrector (1.06)
 Ophalen definitieve cijferlijsten niet geslaagde
kandidaten bij conrector
Uiterste tijdstip aanmelden derde tijdvak bij de conrector
Diploma-uitreiking mavo in de aula
Diploma-uitreiking havo in de aula
Diploma-uitreiking vwo/gymnasium in de aula
 Inleveren huurboeken Iddink in de Arena (zie schema)
 Inleveren kluis-/mediatheekpasje en
mediatheekboeken in de mediatheek. Hier ontvang je
borg terug.
 Inleveren overige geleende materialen bij de
administratie (kamer 1.08)

17.00 uur

Donderdag 13 juni

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

17
18
19
20

juni
juni
juni
juni

Vrijdag

28 juni

Maandag

1 juli

Donderdag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Dinsdag

4 juli
8 juli
9 juli
10 juli
16 juli

09.00 –
10.30 uur
Uiterlijk
11.00 uur
Zie rooster
Zie rooster
Zie rooster

08.00 uur
+ 11.00 uur
10.00 uur

10.00
19.30
19.30
19.30

uur
uur
uur
uur

Derde tijdvak:
Data en plaats worden na aanmelding bekend gemaakt door Staatsexamencommissie.
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BIJLAGEN






1A: Regeling toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens vmbo
1B: Regeling toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens havo en
vwo/gymnasium
2: Hulpmiddelen kandidaten met een beperking 2019
Wanneer ben ik geslaagd voor mijn vmbo, havo of vwo
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