Belangrijke CE info examen leerlingen
Beste leerling,
We gaan nu de laatste fase van het examenjaar 2021 in en daarom zetten we voor jullie alle
belangrijke gegevens nog even op een rijtje.
Belangrijke data
9 april t/m 12 mei
12, 13 april
dinsdag 13 april
maandag 19 april

dinsdag 20 april
26 april t/m 7 mei
maandag 17 mei
donderdag 10 juni
14 t/m 25 juni
vrijdag 2 juli
5 t/m 10 juli

6 t/m 9 juli
donderdag 15 juli
vrijdag 16 juli

examentraining (planning komt in Zermelo)
herkansingsdagen (periode 3 en extra herkansing)
uiterste datum ‘nog in te halen toetsen’
uitreiking en tekenen cijferlijsten schoolexamen (SE) op
school, rooster volgt. Leerlingen M4 laten de lijst ook thuis
ondertekenen door ouders/verzorgers.
M4: inleveren getekende cijferlijsten bij de heer De Roode
meivakantie
centraal examen, tijdvak 1 (rooster: zie bijlage)
uitslag centraal examen, tijdvak 1; nadere informatie vind je
hieronder
centraal examen, tijdvak 2 (rooster: zie bijlage)
uitslag centraal examen, tijdvak 2; nadere informatie vind je
hieronder
diploma uitreikingen CE1 en CE2 (exacte tijd en plaats
volgt later, ook afhankelijk van de dan geldende
coronamaatregelen)
centraal examen, tijdvak 3
uitslag centraal examen, tijdvak 3
diploma uitreiking tijdvak 3

Roosters
•
•
•
•

de algemene roosters voor CE1 en CE2 vind je in een aparte bijlage
het rooster voor het derde tijdvak krijg je als je je voor dat tijdvak hebt aangemeld, na de
uitslag van CE2
het rooster kan per persoon verschillen, omdat niet iedereen hetzelfde vakkenpakket
heeft
uiterlijk 30 april kun je je persoonlijke rooster terugvinden in de Magisterapp.

Hulpmiddelen
•
•
•
•

de toegestane hulpmiddelen vind je in een aparte bijlage. Je bent er zelf
verantwoordelijk voor de juiste spullen mee te nemen. Denk ook aan reservebatterijtjes
voor bijvoorbeeld je rekenmachine!
de school zorgt voor BINAS-boeken
de school zorgt ook voor woordenboeken Latijn
de grafische rekenmachine is alleen toegestaan bij wiskunde A, B of C in havo en vwo,
voor de overige vakken mag je alleen maar een gewone rekenmachine gebruiken.
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De uitslag
• Donderdag 10 juni 2021 is de datum van de uitslag van tijdvak 1.
• De school zal contact met je opnemen. Het tijdstip van bellen is nog niet bekend en hangt
van diverse factoren af. Opbellen NAAR school heeft GEEN zin.
• 's Middags kom je op school om je voorlopige cijferlijst op te halen. Je kunt je dan ook
opgeven voor het tweede tijdvak (CE2).
• Op vrijdag 2 juli is de uitslag van tijdvak 2. De school neemt contact met je op. 's Middags
kom je op school om je voorlopige cijferlijst op te halen. Je kunt je dan ook opgeven voor het
derde tijdvak (CE3).
Het tweede tijdvak (CE2)
Om deel te kunnen nemen aan de herkansingen in het tweede tijdvak moet het
aanvraagformulier op vrijdag 11 juni uiterlijk 09.00 uur bij de leerjaarcoördinator
persoonlijk worden ingeleverd. Formulieren die later binnenkomen kunnen wij helaas niet
meer behandelen. Het tweede tijdvak start op maandag 14 juni.
Het derde tijdvak (CE3)
Om deel te kunnen nemen aan de herkansingen in het derde tijdvak moet het
aanvraagformulier op vrijdag 2 juli uiterlijk 15.00 uur bij de leerjaarcoördinator persoonlijk
worden ingeleverd. Formulieren die later binnenkomen kunnen wij helaas niet meer
behandelen. Het derde tijdvak start op dinsdag 6 juli.

Aanpassingen centraal examen 2021
A) Spreiding CE: drie tijdvakken
1. De centrale examens voor de algemeen vormende vakken (mavo-havo-vwo) kunnen dit
schooljaar bij alle leerlingen verspreid over twee tijdvakken worden afgenomen.
2. De leerlingen hebben de mogelijkheid om een extra herkansing te doen. Om dit
mogelijk te maken is er -naast een volwaardig tweede tijdvak- een extra derde tijdvak op
school.
3. Dit derde tijdvak kan ook gebruikt worden voor de afronding van het examen door
leerlingen die onverhoopt – bijvoorbeeld door ziekte- in het tweede tijdvak het examen
niet hebben kunnen afronden.
4. Het tijdvak in augustus is dit jaar alleen beschikbaar voor staatsexamenkandidaten, en
dus niet voor leerlingen uit het voortgezet onderwijs.
B) Wanneer examen doen?
1. De school richt zich erop, dat op 19 april het schoolexamen volledig is afgerond en de
leerlingen al hun examens kunnen maken in het eerste tijdvak.
2. Als een leerling ervoor kiest voor één of meer vakken pas in het tweede tijdvak voor het
eerst examen te willen doen, dan is dat mogelijk. Neem in dit geval contact op met de
leerjaarcoördinator. Deze zal het verzoek registreren. De leerling krijgt een formulier
mee naar huis. Als de ouders/verzorgers voor akkoord hebben getekend wordt de
wijziging verwerkt. De aanvragen moeten uiterlijk maandag 19 april bij de
leerjaarcoördinator binnen zijn.
C) Herkansingen
1. Een leerling kan dit jaar twee vakken herkansen.
2. Het is mogelijk een herkansing te maken in het tweede en/of het derde tijdvak, ook als
nog niet alle vakken zijn afgerond
3. Het is niet mogelijk hetzelfde vak tweemaal te herkansen.
4. Op de dag van de uitslag geeft de leerling op school middels een formulier door voor
welk vak of welke vakken hij of zij de herkansing wil gebruiken.
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D) Slaag-zakregeling 2021
1. De slaag-zakregeling zoals die in het examenreglement staat, blijft intact. Zie ook
mijnexamen.nl.
Aanvullend hierop:
a. Als een leerling in 2020 een vak heeft afgesloten waarvoor normaal gesproken
een centraal examen moet worden afgelegd, dan vervalt de voorwaarde dat het
gemiddelde CE-cijfer minimaal een 5,5 moet zijn.
b. In het geval een leerling net gezakt is, kan het eindresultaat van ten hoogste één
vak, na vaststelling van de uitslag worden weggestreept als de leerling daardoor
alsnog kan slagen. Het weggestreepte vak mag geen kernvak zijn: Nederlands in
de mavo, Nederlands, Engels en wiskunde in havo en vwo. Het weggestreepte
vak wordt niet meegenomen in de berekening van de uitslag van het examen,
maar wordt wel vermeld op de cijferlijst.

Regels tijdens de examens
Tips:
•
•
•

Lees onderstaande punten voordat je examens beginnen thuis nog even
rustig door zodat je niet voor verrassingen komt te staan tijdens je examens.
Hang je rooster met de examentijden thuis op een centrale plaats, zoals bijv. de deur
van de koelkast, zodat anderen in huis ook weten wanneer je examens hebt!
Houd je ook tijdens het examen aan de coronaregels van het RIVM.

Bij het begin van het examen
• Wees op tijd aanwezig , dat wil zeggen 15 minuten voor aanvang van het examen.
Laatkomers hebben geen recht op extra tijd. Kom je meer dan 30 minuten te laat, dan
mogen wij je niet meer toelaten.
Bij de ingang van de examenzaal wordt er gecontroleerd. Plastic zakjes voor je pennen en
potloden worden eenmalig uitgereikt i.p.v. een etui (eigen etui is niet toegestaan).
• Het meenemen van mobiele telefoons/earpods/koptelefoon of elk ander apparaat met
internetverbinding is verboden.
• Omdat het bijna onmogelijk is het verschil tussen smartwatches en normale horloges te zien
zijn ook alle horloges verboden. Voor in de zaal hangt een duidelijke (digitale) klok. Het is
verstandig geen telefoon of iets dergelijks mee te nemen! Heb je onverhoopt toch een
telefoon bij je, dan zet je deze uit en lever je deze in bij de hoofdsurveillant. Als tijdens het
examen blijkt dat je een telefoon of smartwatch bij je hebt (ook al is die
uitgeschakeld) dan loop je het risico dat je examen ongeldig wordt verklaard.
• Er mogen geen jassen, tassen en etuis in de examenzaal worden meegenomen. In het
geval van de gymzaal kunnen jassen en tassen in de kleedruimte worden achtergelaten.
Laat er echter geen waardevolle zaken in achter. Je mag in de examenzaal geen
naaldhakken dragen.
• Bij het examen moet je zelf zorgen voor: blauwe of zwarte pen, potlood, blauw en rood
kleurpotlood, liniaal met millimeterverdeling, passer, geodriehoek, vlakgum, elektronisch
rekenapparaat. Een reserve batterij is handig!
• De programmeerbare en grafische rekenmachines zijn alleen toegestaan voor wiskunde A,
B of C op havo en vwo.
• Bij het examen wiskunde is het gebruik van een windroos toegestaan.
• Bij alle schriftelijke examens is een woordenboek Nederlands toegestaan.
Je moet zelf voor dit woordenboek zorgen.
• Bij de examens Duits, Frans en Engels is een woordenboek naar en vanuit de vreemde taal
toegestaan. Je moet zelf voor deze woordenboeken zorgen.
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•
•
•
•

Voor de start van het examen wordt water uitgereikt. Het zelf meenemen van eten en
drinken is toegestaan. (Neem iets mee dat zo min mogelijk kraakt!). Energy drinks raden wij
af.
Je plaats in de examenzaal wordt aangegeven door middel van een naamsticker op je
omslagpapier op elke tafel. De plaatsen zijn per afdeling alfabetisch gerangschikt.
Op de naamsticker vind je ook je examennummer. Zet dit nummer en je naam op elk stuk
examenwerk.
Bij het begin van elk examen worden per afdeling het vak, de datum en het tijdstip
opgelezen. Vervolgens worden de pakketten opengemaakt en de opgaven uitgedeeld en
gezamenlijk het examen doorgenomen en gecontroleerd op volledigheid. De antwoorden
moeten met blauwe of zwarte pen worden opgeschreven. Grafieken en tekeningen worden
met potlood gemaakt. Foute antwoorden dien je door te strepen; het gebruik van typ-ex of
andere correctielak is niet toegestaan.

Tijdens een examen
• Als je extra examenpapier nodig hebt of als je iets op de grond hebt laten vallen, steek je je
vinger op. Er komt dan een docent/surveillant naar je toe om je te helpen.
• Als je naar het toilet moet, steek je je vinger op. Een docent/surveillant begeleidt je dan tot
bij het toilet.
• Je bent verplicht om na het begin van het examen minstens een klokuur in de examenzaal
te blijven; pas daarna kan het werk worden ingeleverd.
• Het werk lever je samen met de examenopgaven in bij de docent die voor in de examenzaal
zit. Zet ook je naam en examennummer bovenaan op de examenopgaven, dat is
gemakkelijk voor als je later de opgaven komt ophalen.
• Vijftien minuten vóór het einde van het examen wordt je gewaarschuwd dat het examen nog
vijftien minuten duurt. Gedurende die vijftien minuten mag je niet voortijdig weg. Je blijft dan
zitten tot het einde van het examen en wacht tot het werk is opgehaald.
• Laat je naamkaartje en materiaal van school op de tafel liggen.
Na een examen
• De examenopgaven voorzien van naam en examennummer kun je een half uur na de
laatste zitting tot de volgende dag 13.00 uur voor bij de receptie ophalen. Let op!! De havo
en vwo zittingen duren een half uur of een uur langer.
• Op www.examenblad.nl worden na elke zitting de antwoordmodellen van de examens
gepubliceerd.
• Docenten mogen tot de uitslagdatum geen uitspraken tegenover leerlingen doen over de
behaalde resultaten.

Namens alle medewerkers van ONC Parkdreef wensen we je heel veel succes met de
voorbereidingen en het maken van de examens!
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