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Inleiding 
 
 
Beste leerlingen, 
  
Dit informatieboekje luidt het begin in van de laatste periode van het examenjaar; het Centraal 
Schriftelijk Examen (CSE).   
 
We wensen iedereen een optimale voorbereiding op het Centraal Schriftelijk Examen: ieder natuurlijk 
op haar of zijn eigen manier. Het is de meest spannende periode voor jullie.  
 
Heb je nog vragen over een vak of een vakonderdeel, vraag het vooral aan jouw vakdocent! Ook voor 
overige vragen kun je natuurlijk altijd contact opnemen met je mentor en met de coördinatoren 
onderwijs en de decaan. 
 
mw. B. Adema (coördinator onderwijs Havo/Atheneum) 
dhr. R. Harwig (coördinator onderwijs Basis, Kader, Mavo en Decaan ) 
mw. L. van Beek (coördinator organisatie en examensecretaris) 
 
In dit boekje staat veel informatie; bewaar het daarom goed. Voor nog meer informatie (officiële 
regelingen) kun je ook terecht op de site www.examenblad.nl. 
 
Alle medewerkers van de Zeven Linden wensen jullie en je ouders/verzorgers heel veel succes bij het 
examen en de ondersteuning hierbij.  Wij hopen in juli aan al onze examenleerlingen hun diploma te 
mogen uitreiken tijdens de diplomeringsavond! Heel veel succes! 
 
Rolf van Rosmalen 
Directeur Zeven Linden 
 
 
 

  

http://www.examenblad.nl/
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Roosters centrale examens 2018 

VMBO BASIS  

Bij alle vakken is het woordenboek Nederlands toegestaan! 

In de laatste kolom staat wie het examen komt opstarten. Surveillanten zijn 15 min voor aanvang 
aanwezig in het examenlokaal! 

 

Eerste tijdvak       alle examens in lokaal 29 

datum tijdstip vak  

Ma 14 mei 09:00 – 10.00 Engels Examensecretaris  

Di 15 mei 13:30 – 14:30 Economie/Biologie Examensecretaris 

Wo 16 mei 09:00 - 10:30 Nederlands Examensecretaris 

Do 17 mei 13:30 - 14:30 Wiskunde Examensecretaris 

VMBO KADER 

Bij alle vakken is het woordenboek Nederlands toegestaan! 

In de laatste kolom staat wie het examen komt opstarten. Surveillanten zijn 15 min voor aanvang 
aanwezig in het examenlokaal! 

 

Eerste tijdvak       alle examens in lokaal 29 

datum tijdstip vak  

Ma 14 mei 13:30 – 15:00 Nederlands Examensecretaris 

Di 15 mei 09:00 – 10:30 Economie Examensecretaris 

Wo 16 mei 13:30 - 15:00 Wiskunde  Examensecretaris 

Do 17 mei 09:00 - 10:30 Engels  Examensecretaris 

Vr 18 mei 09:00 - 10:30 Biologie Examensecretaris 

Di 22 mei 09:00 - 10:30 Nask1 Examensecretaris 
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MAVO 

Bij alle vakken is het woordenboek Nederlands toegestaan! 

In de laatste kolom staat wie het examen komt brengen en weer komt innemen. Surveillanten zijn 
15 min voor aanvang aanwezig in het examenlokaal! 

 

Eerste tijdvak           

 

Datum Tijdstip Vak Openen en het afsluiten examen Lokaal 

Maandag  14 mei 13:30-15:30 Nederlands coördinatoren/decaan/directeur 21 

Dinsdag 15 mei 13:30-15:30 Wiskunde coördinatoren /decaan/directeur 20 

Woensdag 16 mei 9:00-11:00 Geschiedenis coördinatoren /decaan/directeur 21 

Woensdag 16 mei 13:30-15:30 Engels coördinatoren /decaan/directeur 21 

Donderdag 17 mei 9:00-11:00 Duits coördinatoren /decaan/directeur 21 

Donderdag 17 mei 13:30-15:30 Biologie coördinatoren /decaan/directeur 20 

Vrijdag 18 mei 9:00-11:00 Aardrijkskunde coördinatoren /decaan/directeur 21 

Woensdag 23 mei 13:30-15:30 Economie coördinatoren /decaan/directeur 21 

Donderdag 24 mei 13:30-15:30 Nask1 coördinatoren /decaan/directeur 21 
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HAVO  

Bij alle vakken is het woordenboek Nederlands toegestaan! 

In de laatste kolom staat wie het examen komt brengen en weer komt innemen. Surveillanten zijn 
15 min voor aanvang aanwezig in het examenlokaal! 

 

Eerste tijdvak          alle examens in lokaal 21 

 

Datum Tijdstip Vak Openen en het afsluiten examen 

Maandag 14 mei 13:30-16:30 Natuurkunde coördinatoren /decaan/directeur 

Dinsdag 15 mei 9:00-12:00 Geschiedenis coördinatoren /decaan/directeur 

Dinsdag 15 mei 13:30-16:00 Engels coördinatoren /decaan/directeur 

Donderdag 17 mei 13:30-16:30 Nederlands coördinatoren /decaan/directeur 

Vrijdag 18 mei 9:00-11:30 Duits coördinatoren /decaan/directeur 

Vrijdag 18 mei 13:30-16:30 Economie coördinatoren /decaan/directeur 

Dinsdag 22 mei 9:00-12:00 Aardrijkskunde coördinatoren /decaan/directeur 

Dinsdag 22 mei 13:30-16:00 Frans coördinatoren /decaan/directeur 

Woensdag 23 mei 9:00-12:00 Kunst algemeen coördinatoren /decaan/directeur 

Donderdag 24 mei 13:30-16:30 Wiskunde A&B coördinatoren /decaan/directeur 

Vrijdag 25 mei 13:30-16:30 Scheikunde coördinatoren /decaan/directeur 

Maandag 28 mei 13:30-16:30 Biologie coördinatoren /decaan/directeur 
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Atheneum 

Bij alle vakken is het woordenboek Nederlands toegestaan 

In de laatste kolom staat wie het examen komt brengen en weer komt innemen. Surveillanten zijn 
15 min voor aanvang aanwezig in het examenlokaal! 

 

Eerste tijdvak          alle examens in lokaal 21 

 

Datum tijd vak  Openen en het afsluiten examen 

Maandag 14 mei 13:30-16:30 Wiskunde A&B coördinatoren /decaan/directeur 

Dinsdag 15 mei 9:00-12:00 Geschiedenis coördinatoren /decaan/directeur 

Dinsdag 15 mei 13:30-16:00 Frans coördinatoren /decaan/directeur 

Woensdag 16 mei 13:30-16:00 Engels coördinatoren /decaan/directeur 

Donderdag 17 mei 13:30-16:30 Scheikunde coördinatoren /decaan/directeur 

Vrijdag 18 mei 13:30-16:30 Nederlands coördinatoren /decaan/directeur 

Dinsdag 22 mei 9:00-11:30 Duits coördinatoren /decaan/directeur 

Dinsdag 22 mei 13:30-16:30 Biologie coördinatoren /decaan/directeur 

Woensdag 23 mei 13:30-16:30 Economie coördinatoren /decaan/directeur 

Donderdag 24 mei 9:00-12:00 Aardrijkskunde coördinatoren /decaan/directeur 

Donderdag 24 mei 13:30-16:30 Natuurkunde coördinatoren /decaan/directeur 

  



 

8 

Toegestane hulpmiddelen VMBO 
vak leerweg hulpmiddel 

Alle vakken Alle leerwegen Basispakket, bestaande uit: 
- schrijfmateriaal incl. millimeterpapier 
- tekenpotlood 
- blauw en rood kleurpotlood  
- liniaal met millimeterverdeling  
- passer 
 - geometrische driehoek  
- vlakgum  
- elektronisch rekenapparaat (rekenmachine)  

Alle schriftelijke 
examens 

Alle leerwegen Woordenboek Nederlands  

Moderne vreemde talen Alle leerwegen Woordenboek naar en vanuit de vreemde taal 

Papieren cse’s 
Nederlands 

Mavo Voorbeeld briefsjabloon Nederlands  

wiskunde Alle leerwegen Naast of in plaats van de geometrische driehoek: een 
windroos 

Roosterpapier in cm2
 

nask 1, nask 2 Alle leerwegen goedgekeurd informatieboek: Binas 

drama GL, TL computer 

Cspe beroepsgericht BB en KB 
(cspe) 

De informatie over de benodigde materialen, grondstoffen, 
gereedschappen en/of hulpmiddelen bij de praktische opdrachten 
van het cspe wordt elk jaar in de instructie voor de examinator 
meegedeeld. Het gebruik van een woordenboek Nederlands is bij 
deze praktische examens niet toegestaan 
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Toegestane hulpmiddelen Havo/Atheneum 
 

Vak Havo 

Alle vakken schrijfmateriaal inclusief millimeterpapier  

- tekenpotlood  

- blauw en rood kleurpotlood  

- liniaal met millimeterverdeling  

- passer - geometrische driehoek  

- vlakgum  

- rekenapparaat.  

Alle schriftelijke examens Woordenboek Nederlands 

moderne vreemde talen woordenboek naar en van de doeltaal 

Wiskunde A, B - grafische rekenmachine (op examenstand) 

- roosterpapier in cm2 

Bij de vakken waar een grafische rekenmachine is toegestaan, is ALLEEN een 
grafische rekenmachine toegestaan. Het is een kandidaat bij die vakken niet 
toegestaan de beschikking te hebben over een gewone rekenmachine.  
 

Natuurkunde, 
Scheikunde, Biologie 

- goedgekeurd informatieboek: Binas 6e editie of Sciencedata  

Let op! 

Geen grafische rekenmachine voor reguliere examens Havo en vwo 
natuurkunde, scheikunde en biologie!. 

Economie Pas op! 

Geen grafische rekenmachine voor reguliere examens Havo en vwo economie. 

Aardrijkskunde Door het CvE goedgekeurde atlas voor het CE is de Grote 

Bosatlas: 54e druk voor Havo en VWO  
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Wanneer ben ik geslaagd voor het VMBO 
De exameneisen: je bent dit jaar geslaagd als: 

 
● Je de rekentoets hebt gemaakt. Het cijfer dat je daarvoor haalt, telt niet mee bij de 

berekening of je wel of niet geslaagd bent. 

● Het gemiddelde van al je centraal examencijfers  5.5 of hoger is (tel al je centraal 

examencijfers bij elkaar op en deel dit door het aantal centrale examens die je hebt 

gedaan). Met een gemiddelde van 5.49 of lager ben je afgewezen. 

● Lichamelijke opvoeding, je sectorwerkstuk (voor MAVO) en het kunstvak uit het 

gemeenschappelijke deel “voldoende” of  “goed” zijn. 

● Je voor het vak Nederlandse taal als eindcijfer een 5 of hoger hebt behaald. 

● Je eindcijfers ook aan de volgende eisen voldoen: 

- Al je eindcijfers zijn 6 of hoger, of  

- Je hebt één 5 en al je eindcijfers zijn 6 of hoger, of  

- Je hebt maximaal één 4 en al je andere eindcijfers zijn 6 of hoger, waarvan er ten minste 

één 7 of hoger is, of   

- Je hebt maximaal twee 5-en en al je andere eindcijfers zijn 6 of hoger, waarvan er ten 

minste  één 7 of hoger is.  

- Geen eindcijfer is 3 of lager. 

Let op voor Basisberoepsgerichte leerweg en Kaderberoepsgerichte leerweg: Binnen het kader 

hierboven tellen de afzonderlijke eindcijfers voor de  beroepsgerichte keuzevakken niet mee, maar 

telt in plaats daarvan het combinatiecijfer als één eindcijfer. 

 
Let op: om te slagen moet je dus aan alle eisen voldoen. Als je aan één van de eisen niet voldoet, 
ben je afgewezen.  
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Wanneer ben ik geslaagd voor de 
HAVO/Atheneum 
 
De exameneisen; je bent dit jaar geslaagd als:  

● Je de rekentoets gemaakt hebt. Het rekentoetscijfer telt niet mee in de examenuitslag. 

● Het gemiddelde van al je cijfers die je voor je centraal schriftelijk examen gehaald hebt  

gemiddeld een 5,5 of hoger is. Dit gaat dus alleen over de cijfers die je tijdens je centraal  

examen in mei haalt. Met een 5,49 gemiddeld ben je afgewezen; 

● Al je eindcijfers 6 of hoger zijn; 

● Je één 5 hebt en al je andere eindcijfers 6 of hoger zijn; 

● Je één 4, twee 5-en of één 5 en één 4 hebt en al je andere eindcijfers 6 of hoger zijn én het 

gemiddelde van al je cijfers op je eindlijst tenminste 6,0 is 

● Je geen 3 of lager haalt als eindcijfer op je eindlijst 

● De vakken ckv en lichamelijke opvoeding 'voldoende' of 'goed' zijn;  

● Je ten hoogste één 5 voor de kernvakken (Nederlands, Engels en wiskunde voor de Havo) 

haalt op je eindlijst. Dus een 5 en verder alles een 6 of hoger.  

● Je ten hoogste één 5 voor de kernvakken (Nederlands, Engels, wiskunde en de rekentoets 

voor het Atheneum) haalt op je eindlijst.  

Dit gaat dus over het gemiddelde van je school examen en je centraal examen op je eindlijst. 
 
Vaststellen eindcijfer Havo of Atheneum 
Het eindcijfer voor elk vak van het eindexamen is een rond cijfer uit de reeks 1 tot en met 10. Dit is 
het gemiddelde van je cijfer voor het schoolexamen en je cijfer voor het centraal examen. Als het 1e 
cijfer (van het eindcijfer) achter de komma een 4 of lager is, wordt het eindcijfer naar beneden 
afgerond. Als dat cijfer een 5 of hoger is, wordt het eindcijfer naar boven afgerond. 
 
Bijvoorbeeld: je haalt voor het schoolexamen een 5,3 en voor het centraal examen een 5,6. Dit is 
gemiddeld een 5,45. Op de eindlijst wordt dit een 5. Heeft een vak alleen een schoolexamen en geen 
centraal examen, dan is het cijfer voor het schoolexamen meteen het eindcijfer. De directeur van de 
school stelt per vak het eindcijfer vast. 

Combinatiecijfer en compensatieregeling Havo en VWO 

Het combinatiecijfer is het gemiddelde van voor HAVO/VWO: maatschappijleer en het 
profielwerkstuk. Dit zijn 'kleine' vakken die met een cijfer op de cijferlijst staan, maar waarvoor je 
geen examen doet. Bij bepaalde resultaten is compensatie vereist om te kunnen slagen. Die 
compensatie kan komen van de 'kleine' vakken die met een cijfer op je lijst staan, maar waarvoor je 
geen examen doet. Het gemiddelde van de cijfers voor deze vakken weegt mee als combinatiecijfer.  
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Telefoonnummer en juiste adres op school 
bekend?  
Mocht je in de afgelopen tijd een ander adres en/of telefoonnummer hebben gekregen, dat nog niet 
aan de administratie is doorgegeven, meld dit dan alsnog aan de administratie, zodat we je altijd 
kunnen bereiken. 

 

Definitieve uitslag  
Alle kandidaten: woensdag  13 juni 2018.  
 
Na de vergadering, zal de uitslag aan alle kandidaten doorgebeld worden! Het bellen zal gebeuren 
tussen 14.00 en 15.30 uur. We zullen de leerlingen die het verst weg wonen als eerste bellen, zodat zij 
ook om 16.00 uur op school kunnen zijn. 

 

Voorlopige cijferlijst ophalen, afspraken maken 
voor herkansing en controle uitstroomgegevens 
MBO/HBO/WO 
 
Als de uitslagen zijn doorgebeld verwachten we alle geslaagden op school om de voorlopige cijferlijst 
op te halen. Op deze dag is het ook mogelijk om aan te geven welk vak je wilt herprofileren. 
We verwachten alle geslaagde kandidaten woensdag 13 juni om 16.00 uur op school.   
 
Met de kandidaten die zijn afgewezen wordt een aparte afspraak gemaakt voor de donderdag 14 juni. 
Tijdens deze afspraak wordt er gekeken wat je gaat herkansen en hoe je dit gaat aanpakken.   
 

Aanmelden voor het tweede tijdvak 
Als je bent afgewezen voor het eerste tijdvak of je wilt herprofileren dan dien je voor 14 juni 14.00 
uur je te hebben aangemeld. Aanmelden doe je door het formulier in te vullen dat je kunt verkrijgen 
bij de coördinatoren onderwijs of de examensecretaris. 
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Diploma uitreiking  
Havo/Atheneum maandag 9 juli 2018  start 19:30 uur  
Basis/Kader  dinsdag  10 juli 2018  start 19:30 uur 
Mavo   woensdag 11 juli 2018 start 19:30 uur 
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Enkele tips voor het oefenen  
 

VMBO Basis en Kader   

De leerlingen uit VMBO basis en kader kunnen de digitale examens ook thuis oefenen. Dat kan op de 
volgende manier. Gebruik de onderstaande link om te oefenen met de digitale examens.   

http://oefenen.facet.onl/facet/pages/oefen/vo/ 

Op de website aangekomen selecteer je bij het kopje vo toetsen en examens het onderdeel centrale 
examens. Vervolgens kom je op een keuze pagina waar jij je examen kan selecteren om te oefenen.  
 
Daarnaast kun je ook gebruik maken van www.eindexamensite.nl  
De instructie staat hieronder. Dit is ook een digitale omgeving. Hierin wordt de stof ook zichtbaar 
gemaakt d.m.v. filmpjes.  

Mavo/Havo/ Atheneum. 

 
De leerlingen die het papieren examen maken kunnen oefenen op diverse manieren.  
Ten eerste kunnen de leerlingen gebruik maken van: www.examenblad.nl  
Hier staan de examens digitaal en kun je deze examens ook downloaden.  
 
Vervolgens kun je ook gebruik maken van www.eindexamensite.nl. Dit is een digitale omgeving. Hierin 
kun jij je vakkenpakket aangeven en digitaal oefenen. Hier wordt ook de stof aangeboden die jij moet 
kennen voor jouw examen.  
 
 

1. Ga naar de website: www.eindexamensite.nl  

2. Klik op login  

 

 
 

3. Klik op de volgende knop: Login met je schoolaccount  

http://oefenen.facet.onl/facet/pages/oefen/vo/
http://www.eindexamensite.nl/
http://www.examenblad.nl/
http://www.eindexamensite.nl/
http://www.eindexamensite.nl/
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4. Typ in het daarop volgende zoekvenster: van der capellen  

 

 
5. Klik daarna op SG Van der Capellen  magister zwolle  

 

6. Vervolgens klik je op verder.  

 

7. Bij school selecteren opnieuw van der Capellen in voeren 
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8. Daarna klik je op verder.  

 

9. Vervolgens moet je het rechter scherm invullen 

 

 

10. Hier moet jij je aanmelden bij magister. 

 

11. Hier vul jij dus je leerlingnummer in en het wachtwoord.  

 

12. Als je dit gedaan hebt kom je op een persoonlijke site. Hier moet jij je naam invullen, je email 

adres maar ook je vakkenpakket heb je hier aangevinkt.  

 

13. Als laatste koppel jij je aan de klassen die er voor je klaar staan.  
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Enkele tips voor, tijdens en na het examen 
● Is de batterij van je rekenmachine aan vervanging toe? Neem het zekere voor het 

onzekere. Zorg voor reserve batterijen.  

● Het heeft geen zin om alles op het laatste moment nog even door te gaan nemen. Kies 

zorgvuldig een paar dingen uit waarmee je moeite hebt. Bekijk ze rustig en aandachtig.  

● Twee keer 20 minuten studeren, onderbroken door een pauze, is beter dan 1 uur achter 

elkaar.  

● Stop de avond voor een examen tijdig. Zorg dat je 1½ uur voor het slapen gaan iets totaal 

anders aan je hoofd hebt. Zorg voor ontspanning.  

● Kijk ’s morgens geen boek meer in. Je gaat dan de boel gegarandeerd door elkaar halen. 

Neem de tijd voor een goed ontbijt. Controleer of je alle spullen bij je hebt. 

● Denk taakgericht als je de opgave onder ogen krijgt. Verban piekergedachten. Begin, zo 

mogelijk, met de opgaven die je wel ziet zitten. Dat geeft zelfvertrouwen. Je houdt dan 

bovendien genoeg tijd over voor moeilijke vragen. 

● Laat nooit een vraag oningevuld. Als je het antwoord helemaal niet weet, schrijf dan toch 

maar op wat je denkt dat ermee te maken heeft. 

● Gebruik de tijd die je over hebt om alles nog een keer goed na te kijken. Verander alleen 

de antwoorden waarvan je zeker weet dat ze fout zijn. Ga niet op het laatste moment in 

een opwelling van paniek nog dingen snel ‘verbeteren’. 

● Beweging is goed om de spanningen af te reageren en je hoofd ‘leeg’ te maken. Maak van 

je hart geen moordkuil, vertel wat tegenviel, maar ook wat meeviel. Laat je niet 

ontmoedigen door tegenvallers. Een nieuwe examendag is een nieuwe kans. 
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Organisatie Centraal Examen  

Wat is je taak als surveillant en leerling? 

Voor aanvang van een examenzitting: 

● Een examen wordt officieel geopend door een coördinator onderwijs directeur of decaan. 
● De sectie is verantwoordelijk voor het op tijd aanleveren van de toegestane hulpmiddelen in het juiste 

examenlokaal. Uiterlijk een dag voor het examen. 
● Als je reservesurveillant bent, dan meld je je bij aanvang van het examen in de examenzaal om te 

helpen met uitdelen. Ben je reservesurveillant tijdens een ander uur dan zorg je dat je beschikbaar 
bent in de personeelskamer. 
 

Surveillant : 
 

Leerling: 

Examenwerk wordt gebracht door: 
Directeur, Teamleider, Examensecretaris 
15min voor aanvang van het examen 

 

Minimaal 15 minuten voor aanvang van de 
zitting aanwezig zijn. 
 

Minimaal 15 minuten voor aanvang 
aanwezig zijn. 
 

Voor het openen van de envelop 
controleren of alle leerlingen aanwezig zijn. 
Meld dit bij de coördinator onderwijs, 
directeur of decaan die het examen opent. 
 

Geen jas, pet, tas, mobiele telefoon of etui 
meenemen in het examenlokaal. 

Toezien dat het stil is vanaf het moment van 
uitdelen van het examenwerk. 
 

Maak je examenwerk altijd op 
dubbelpapier 

Toezien dat de leerlingen geen jas, pet, tas, 
mobiele telefoon of etui in het examenlokaal 
hebben meegenomen 

Schrijf je antwoorden met een zwarte of 
blauwe pen. 
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Tijdens de examenzitting: 

 

Surveillant: 
 

Leerling: 

Stoor de leerling zo min mogelijk: niet praten of 
lopen door het examenlokaal als dat niet nodig 
is. 

De leerling noteert voor-, achternaam en 
examennummer op alle bladen die ingeleverd 
worden 

Let goed op wat de kandidaten doen, dus niet: 
krant of boek lezen, geen correctiewerk doen 
 

Een leerling die te laat is mag tot 30 minuten na 
de officiële start beginnen met het examen. De 
leerling krijgt de gemiste tijd niet terug. 

Voorzie de leerlingen van het juiste papier. Je 
brengt het naar de leerling, laat het hem/ haar 
niet halen. 

De leerling mag niet eerder vertrekken dan een 
uur na start van het examen. 

Geen mededelingen over het werk doen, ook 
niet als je een fout in het werk hebt ontdekt. 

De leerling die eerder vertrekt dan de officiële 
eindtijd van het examen mag geen kladwerk of 
opgaven meenemen. 

Het examenlokaal niet verlaten voordat je 
opvolger aanwezig is. 

 

In uiterste gevallen (ziekte, toiletbezoek) 
begeleid je de leerling bij het verlaten van het 
examenlokaal. 

 

Je zorgt ervoor dat je naam en handtekening op 
het proces-verbaal komt op de 
hoofdsurveillancetafel. 

 

Indien een leerling eerder klaar is dan op de 
eindtijd: 

● De surveillant haalt het werk van de 
leerling op. 

● De surveillant controleert het werk op: 
examennummer en naam en of al het 
gemaakte werk wordt ingeleverd. Het 
klad en de opgaven blijven op de tafels 
achter, let op bijlagen. 

● De surveillant brengt het werk naar de 
hoofdsurveillant aan de hoofdtafel. 

● De hoofdsurveillant controleert 
nogmaals het gemaakte werk. 

● De hoofdsurveillant noteert de eindtijd 
van de leerling. 

● De leerling mag vertrekken. 

 

De hoofdsurveillant deelt mee wanneer het 
laatste kwartier van een zitting ingaat, leerlingen 
mogen niet vertrekken tijdens dit kwartier, ook 
niet als zij bij een andere afdeling horen. 

 

Als je tijdens de examenzitting enige 
onregelmatigheid ontdekt, meld je dit direct bij 
de directeur of diens vervanger. 
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Na het einde van de examenzitting: 

 

Surveillant: Leerling: 
 

De surveillanten nemen al het werk in en 
controleren of de naam en het 
examennummer van de kandidaat op het 
werk staat en of het werk compleet is (let op 
bijlagen ed.) 

Stil wachten tot de surveillant zegt dat hij/ 
zij het examenlokaal mag verlaten. 

De ingeleverde werkstukken worden geteld 
en als alles klopt mogen de kandidaten 
opstaan en het examenlokaal verlaten. 
Het gemaakte werk wordt opgehaald door 
de directeur, teamleider of 
examensecretaris en naar de administratie 
gebracht. 
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Regels m.b.t. de gang van zaken op het centraal 
examen  
 
1. Kandidaten dienen 15 minuten voor aanvang van de zitting in het examenlokaal aanwezig te zijn, i.v.m. 

mogelijke informatie vooraf. 
2. Een kandidaat die te laat komt, mag uiterlijk tot een half uur na het tijdstip van aanvang tot het 

examenlokaal worden toegelaten. Hij heeft geen recht op extra tijd. 
3. De laatste vijftien minuten voor het einde van een zitting, mag niemand het examenlokaal verlaten. Dus 

ook een VWO of HAVO kandidaat mag de laatste vijftien minuten voor het einde van een MAVO-zitting niet 
vertrekken. 

4. Gedurende het examen mogen de kandidaten hun plaats in het examenlokaal niet verlaten zonder 
toestemming van één van de surveillanten. 

5. De kandidaten mogen pas één uur na opening van de zitting het examenlokaal verlaten. 
 De opgaven mogen niet buiten het examenlokaal gebracht worden voor het einde van de zitting. 

Kandidaten die het lokaal eerder verlaten, laten de opgave  en kladpapier achter op de tafel met hun naam 
erop. De opgaven kunnen een half uur na het einde van de zitting opgehaald worden bij de administratie.  

6. Omtrent de opgaven worden geen mededelingen of inlichtingen van welke aard dan ook aan de kandidaten 
verstrekt. (behalve de officiële errata) 

7      De kandidaten moeten wel het basispakket meenemen: een niet-programmeerbaar    
 rekenapparaat  (met goede batterij), een geodriehoek, een liniaal, een passer, pen,    
  potlood en gum. 
  Een grafische rekenmachine is op de HAVO  toegestaan bij wiskunde A & B. 
 Tabellen- en woordenboeken mogen niet door de kandidaten worden meegenomen. Deze  
  worden, voor zover toegestaan, uitgereikt door de school. 

8      Tassen, jassen, etuis, mobiele telefoons en MP3 spelers  mogen niet worden    
 meegenomen in het examenlokaal.  

9.     De school verstrekt het gewaarmerkt papier waarop het werk gemaakt wordt (dubbele   
 vellen) alsmede gewaarmerkt kladpapier (enkele vellen). 

10. De kandidaat plaatst aan op het papier zijn naam, achternaam en examennummer. Dit nummer is je 
leerling-nummer. 

11. Het schriftelijk werk mag niet met RODE inkt of met POTLOOD worden gemaakt. 
        Het gebruik van correctievloeistof is niet toegestaan. 
12. Voor sommige vakken bestaat het werk uit een combinatie van gesloten en open vragen. De open vragen 

zijn gemerkt met een open vierkantje, de gesloten vragen met een zwart vierkantje. De gesloten vragen 
worden beantwoord door op het antwoordblad waarop ook de open vragen worden beantwoord, achter 
het nummer van de vraag de letter van het gekozen antwoord te plaatsen, en wel een hoofdletter. 

13. Indien een kandidaat zich ten aanzien van het schriftelijk werk aan enig bedrog heeft schuldig gemaakt, 
neemt de directeur één van de hem ten diensten staande maatregelen, zie het examenreglement examen. 

14.   Indien een kandidaat om de één of andere reden (van buiten af) een examen niet naar       
behoren heeft kunnen maken, dient uiterlijk direct na dit examen hiervan melding gemaakt worden.   

           

 


