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CENTRAAL EINDEXAMEN 2017
Om je goed voor te bereiden op het examen is het nodig dat je deze instructie aandachtig leest. Het
allerbelangrijkste is echter een gezonde dosis zelfvertrouwen. Die wensen we je van harte toe!
1. AANVANG
Je dient minimaal 15 minuten vóór de vermelde tijd op je plaats te zitten. Dit is om zaken te kunnen
controleren en op tijd met het examen te kunnen beginnen. Zorg dat je dus niet te laat komt!
De examens vinden plaats in GYM 1, GYM 2 en GYM 3. De gymzalen mag je alleen met schone en
zachte (gym-)schoenen betreden, dit om de tijdelijke en kwetsbare vloer niet te beschadigen.
Eerste examen dag voor:
MAVO: vrijdag 12 mei
13.30 uur
ne
HAVO: woensdag 10 mei
13.30 uur
sk
VWO: woensdag 10 mei
13.30 uur
ne
2. TE LAAT
Wie te laat komt, mag nog tot een half uur na het begin van het examen worden toegelaten. Het werk
moet echter op tijd worden ingeleverd.
3. VERTREK
Het is niet toegestaan de examenruimte binnen een uur te verlaten. Ook tijdens het laatste kwartier
van de zitting mag niemand vertrekken. Wie vroegtijdig klaar is, mag niet in de gang of hal blijven
staan praten, want dat is hinderlijk voor degenen die nog aan het werk zijn. Wie voor het einde van
de zitting vertrekt mag de opgaven NIET meenemen. Het tijdsein "een kwartier voor einde zitting"
wordt door een surveillant gegeven.
Ook de beëindiging van de zitting wordt aangegeven. De kandidaten voegen dan AL hun werk bij
elkaar (in ‘dubbelvel’) en leggen dat LINKS op de tafel neer. Kladpapier (geel) e.d. leg je RECHTS neer.
Zij mogen niet praten noch van hun plaats komen voordat het werk is opgehaald, gecontroleerd en
daarna de surveillant daartoe het sein geeft! Vervolgens verlaten alle kandidaten de examenzaal zo
snel mogelijk om de kandidaten met een verlengd examen verder niet te storen. De opgaven (en
klad.e.d.) mogen pas na afloop in/bij lokaal 014 worden afgehaald, niet op de administratie (daar mag
men niet gestoord worden i.v.m. de afhandeling van gemaakt werk!).
4. INLEVEREN WERK
Het werk behoort MET PEN (géén potlood!) gemaakt te worden. Alleen tekeningen met potlood.
Lever je antwoordpapier en je bijlagen IN één omslag in. Zorg ervoor dat elk los vel voorzien is van je
naam en je examennummer. Leg het in te leveren werk in de omslag links op je tafel en de rest
(opgaven, klad, e.d.) rechts. De surveillant haalt eerst het gemaakte werk op en controleert dat bij de
tafel vooraan. Als alles in orde is krijg je het vertreksein. Je mag opgaven e.d. nog niet meenemen.
Werk dat buiten de zaal is geweest, mag niet meer worden ingeleverd. Controleer dus voor je de zaal
verlaat of alles in de in te leveren omslag zit en ingenomen wordt. →Jouw verantwoordelijkheid!
5. WAT JE WEL EN NIET BIJ JE MAG HEBBEN
Jassen, tassen, etuis, boeken of schriften mogen niet in het examen lokaal worden meegenomen. Al
het werk wordt gemaakt op papier dat door de school verstrekt wordt, waaronder ook het (gele)
kladpapier. Het is verboden mobiele telefoons, horloges (alle!) en dergelijke devices mee de zaal in
te nemen (zie examenreglement, art. 5). Er hangt in elke zaal een klok. Mobieltjes zijn ook verboden
in de kleedkamers (ze gaan af en dat stoort: leg ze dus in je kluisje). Voor etenswaren, zie art. 12.
6. VRAGEN
Wie extra papier wil hebben (ook kladpapier), wie naar het toilet wil, wie andere dringende vragen
heeft, geeft dit te kennen aan één van de surveillanten en wacht tot deze naar hem of haar toekomt.
Het is verboden inlichtingen te ontvangen over de opgaven, zelfs als daarin fouten zouden zitten!

7. ONREGELMATIGHEDEN
Bij ‘onregelmatigheden’ (bijv. fraude) voor, tijdens of na de
zitting van het CE kan de kandidaat de deelneming of verdere
deelneming aan het CE worden ontzegd, c.q. hem het
diploma worden onthouden (zie examenreglement, art.5).
Dit kan ook gebeuren indien op andere wijze in strijd met de
voorschriften gehandeld wordt (bijvoorbeeld het bij zich
hebben van een telefoon of een ander (wifi-) device.
8. MEENEMEN
Meenemen (dus ‘toegestaan’ voor alle afdelingen): pen, tekenpotlood, blauw en rood kleurpotlood,
vlakgum, liniaal met mm-verdeling, passer, geometrische driehoek (en/of windroos), goedgekeurde
elektronische rekenmachine (grafisch alleen voor zover toegestaan: zie punt 9.).
Geen Tipp-Ex meenemen!!!
N.B. 1.
Hoesje van de rekenmachine in je tas achterlaten.
2.
Bij gewoon werk mag je uitsluitend met pen of balpen (géén potlood dus) werken.
Tekeningen mag je wel met potlood tekenen.
9. TOEGESTANE HULPMIDDELEN
Bij alle schriftelijke examens (M/H/A) is een eendelig Nederlands woordenboek toegestaan
(geen digitale versie). Bij de MVT: woordenboek naar en vanuit de vreemde taal. Op verzoek van de
kandidaat mag het bevoegd gezag toestemming geven een woordenboek Engels-Engels te
gebruiken i.p.v. Engels-Nederlands. Verder is overal het basispakket toegestaan (zie punt 8.).
MAVO
Algemeen:
Nederlands, MVT:
Wiskunde:
NaSk1 en NaSk2

goedgekeurd elektronisch rekenapparaat.
1 woordenboek (naar en vanuit de – vreemde – taal: 1 of 2 delen).
Voorbeeld briefsjablonen CvTE voor Nederlands.
roosterpapier in cm2, geo-driehoek en/of windroos.
BINAS vmbo kgt (2e ed.), informatieboek voor NaSk1 en NaSk2.

HAVO
Nederlands, MVT:
Aardrijkskunde:
Wiskunde (A+B):

1 woordenboek (naar en vanuit de vreemde taal: 1 of 2 delen).
Grote Bosatlas, 54e druk (via school).
roosterpapier in cm2, goedgekeurde grafische rekenmachine (het
geheugen dient te zijn gewist dan wel geblokkeerd! [examenstand])
Natuurkunde en scheikunde: goedgekeurde Binas 6e druk (géén grafische rekenmachine).
Biologie:
goedgekeurde Binas 6e druk (géén grafische rekenmachine).
Economie:
Géén grafische rekenmachine, alleen eenvoudige rekenmachine.
M&O
Géén grafische rekenmachine, alleen eenvoudige rekenmachine.
ATHENEUM
Nederlands, MVT:
Aardrijkskunde:
Wiskunde (A, B en C):

1 woordenboek (naar en vanuit de vreemde taal: 1 of 2 delen).
Grote Bosatlas, 54e druk (via school).
roosterpapier in cm2, goedgekeurde grafische rekenmachine (het
geheugen dient te zijn gewist dan wel geblokkeerd! [examenstand])
Natuurkunde en scheikunde: goedgekeurde Binas 6e druk (géén grafische rekenmachine).
Biologie:
goedgekeurde Binas 6e druk (géén grafische rekenmachine).
Economie
Géén grafische rekenmachine, alleen eenvoudige rekenmachine.
M&O
Géén grafische rekenmachine, alleen eenvoudige rekenmachine.

NB!

Alleen een door de docent goedgekeurde grafische rekenmachine is toegestaan en alleen voor
strikt persoonlijk gebruik. Het geheugen moet zijn gewist of geblokkeerd! Naast de grafische
rekenmachine mag je geen gewone rekenmachine gebruiken. De rekenmachine mag in de
examenzaal niet op het lichtnet of een ander apparaat worden aangesloten.
Zorg dus voor voldoende batterij-capaciteit!
Wees voorzichtig met het gebruik van een woordenboek (tijd en verwarring!).
In BINAS, de Atlas e.d. mag niet geschreven zijn, ook geen plakkertjes aanbrengen.
Uitzondering: vermelding errata in BINAS. BINASSEN worden van te voren gecontroleerd!
Bij centrale examens waarbij spelling wordt beoordeeld - bij gebruik van de computer - mogen
alleen kandidaten met dyslexie de spellingscontrole gebruiken.

10. ZIEKMELDING
Wie door ziekte of anderszins afwezig is bij een examenonderdeel, moet vóór 08.45 uur bij de
conciërges afgemeld worden. In de loop van diezelfde dag moet door een ouder/verzorger op school
een verklaring getekend worden. Afwezigheid bij een examenzitting zonder wettige reden houdt
zonder meer in: terugtrekking van het gehele examen.
11. ZIEKTE
Wie door ziekte examenonderdelen mist, mag deze inhalen op de herkansingsdagen maandag 19 t/m
woensdag 21 juni of donderdag 22 juni 2017 (deze laatste elders). Wie te veel onderdelen mist mag
deelnemen aan de derde ronde (in augustus). De derde ronde wordt elders georganiseerd door het
College voor Toetsing en Examens (CvTE).
12. CONSUMPTIES
Het nuttigen van welke eetwaren dan ook (verpakkingen maken lawaai!) is niet toegestaan, behalve
op grond van medische redenen en i.o.m. je afdelingsleider. Alleen een flesje niet-koolzuurhoudend
water is toegestaan. Koffie en/of frisdranken en iets eetbaars worden tijdens het examen op vaste
tijden bezorgd.
13. PTA-CIJFERS
Voordat het C.E. begint moeten de eindcijfers van het schoolexamen (PTA) worden vastgesteld en
opgestuurd naar de Inspecteur. De (definitieve) controle van de eindcijfers op dinsdag 18 april is dus
uiterst noodzakelijk (en verplicht). Fouten die in het nadeel van de kandidaat zijn en na 20 april 2017
11.00 uur nog worden geconstateerd, kunnen niet meer hersteld worden. Je bent dus (ook) zelf
verantwoordelijk voor de controle van je cijfers!
14. BOEKEN
Heb je nog (mediatheek-)boeken? Breng ze tijdig terug (en betaal eventuele boetes). Bij niet inleveren
ontvang je geen cijferlijst bij het diploma!
15. TENSLOTTE
Houd je hoofd koel, verdeel je beschikbare tijd zo goed mogelijk, verlaat de examenzaal pas na
uitvoerige controle van je werk. Verder:

C.R. van Setten
Examensecretaris

Hieronder vind je nog meer informatie ►

INFORMATIE:
www.mijneindexamen.nl

Mobiele website van het CvTE voor leerlingen – op maat!
Deze officiële website met veel informatie over alles wat met
het examen te maken heef vervangt de Examenkrant.

www.eindexamenapp.nl

Een nieuwe Eindexamen App voor je mobiel/tablet!
Je kunt ook hier je eigen rooster genereren.

www.eindexamensite.nl

Informatie over wat je precies moet leren

www.eindexamen.nu

Alles rondom examen, tips, (oefen-)examens,
regelgeving, nieuws, e.d.
Hier kun je ook vragen stellen, klachten deponeren,
opmerkingen maken.

www.examenblad.nl

Officiële informatie van het ministerie van OCW en het CvTE.
Officiële website om (de laatste) officiële informatie te
raadplegen

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/voortgezet-onderwijs/vraag-en-antwoord/wanneer-ben-ik-geslaagd-voor-het-eindexamenhavo-of-vwo
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/voortgezet-onderwijs/vraag-en-antwoord/wanneer-ben-ik-geslaagd-voor-het-vmbo-examen

Wanneer ben je geslaagd? Informatie voor M en H/A.
www.laks.nl

Eindexamenklachtenlijn. Bellen kan ook: 020-5244060

BEKENDMAKING UITSLAG
UITSLAG 1e TERMIJN:
WOENSDAG 14 JUNI (MAVO/HAVO/ATHENEUM)
Voor alle drie de afdelingen geldt:
tussen 15.00 en 17.00 uur ’s middags op bovengenoemde
datum worden – na de examenvergadering - alle leerlingen
gebeld.
vanaf 17.00 uur (niet eerder!) kun je op school je voorlopige
cijferlijst komen halen. Je krijgt dan ook formulieren voor
een eventuele herkansing.
NB!

Examenwerk kan tot 1 december 2017 onder toezicht
ingekeken (dus niet meegenomen!) worden op de
administratie. Er worden door het begeleidende
personeelslid geen uitspraken over gedaan.
HEREXAMENS:
UITSLAG 2e TERMIJN:

NB!

MA 19 t/m DO 22 JUNI 2017
VRIJDAG 30 JUNI 2017

Bij (landelijke) problemen evt. verlenging tot 10 juli. Eerder vakanties plannen kan riskant zijn!

DIPLOMA-UITREIKING
WOENSDAG 5 JULI:
DONDERDAG 6 JULI:
DONDERDAG 6 JULI:

20.00 uur – MAVO
15.00 uur - HAVO
20.00 uur – ATHENEUM
(Diplomaregister:)

