Brielle, 22 maart 2018
Bestemd voor de examenkandidaten vmbo-tl/gl en hun ouders/verzorgers
Beste leerling, geachte ouder/verzorger
Nog even en het centraal examen begint. Voor de goede orde geef ik een overzicht van
de voor de examenkandidaten belangrijke data gedurende de komende periode.
t/m 25 april:

Les volgens het normale rooster.

16-20 april:

Examentraining.

vr 13 april:

Laatste dag waarop examenkandidaten de geleende bibliotheekboeken
kunnen inleveren.

wo 25 april:

Instructie voor de kandidaten voor het afleggen van het CE, controleren
van de cijfers schoolexamen en in ontvangst nemen van de eindcijfers
schoolexamen. Aanwezigheid is verplicht. Zijn er onjuistheden in de
cijfers dan moet je direct na de instructie contact opnemen met de
vakdocent en de secretaris van de examencommissie (gebouw A).
Tijdens de instructie moet je het bestemmingsformulier
(vervolgopleiding) ingevuld inleveren.
Het tijdstip van de instructie is:
4TL/GL1
08.30 – 09.15 uur (mevr. Brune)
4TL/GL2
08.30 – 09.15 uur (mevr. Erkens)
4TL/GL3
08.30 – 09.15 uur (dhr. Van Erkel)

wo 25 april:

09.15 uur: schoolfotograaf - foto examenklas 4vmbo-tl/gl; de
kandidaten verzamelen zich op het plein voor de school.

do 26 april:

Examenuitje.

27 april t/m 13 mei: Meivakantie.
14 t/m 24 mei: CE 1e tijdvak vmbo-tl/gl.
Het definitieve examenrooster met de zaalindeling wordt op 25 april
uitgereikt. Het rooster wordt ook op de website van de school geplaatst.
4 juni t/m 11 juni: Afname rekentoets (uitsluitend voor kandidaten die het
examenjaar 2017-2018 overdoen).
Een vmbo tl/gl examenkandidaat moet om te kunnen slagen de
rekentoets hebben afgelegd. Het voor de rekentoets behaalde afgeronde
eindcijfer maakt in het examenjaar 2018 geen deel uit van de slaagzakregeling. Het voor de rekentoets behaalde cijfer wordt op de
cijferlijst vermeld.
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wo 13 juni:

Vaststellen uitslag CE 1e tijdvak.
De volgende tijdstippen zijn onder voorbehoud:
Niet-geslaagde kandidaten worden tussen 16.30-17.30 uur
telefonisch door de mentoren van de uitslag op de hoogte gesteld.
Vanaf 17.30 uur hangt er een lijst met geslaagde kandidaten in de
school en staan de namen van de geslaagde kandidaten op de
website van de school (www.maerlant.eu).
Uitreiking cijferlijst 1e tijdvak.
19.00 uur: ontvangst van de geslaagde kandidaten op school.
Aanwezigheid is verplicht.
De kandidaten halen bij hun mentor de cijferlijst af.
20.00 uur: einde van de bijeenkomst.
Bij afwijking van bovenstaande tijdstippen worden de kandidaten
hiervan tijdig op de hoogte gesteld via de website van de school
(www.maerlant.eu)

do 14 juni:

09.15 uur: ontvangst van de niet-geslaagde kandidaten in de kamer van
de afdelingsleider dhr. Van Erkel. Aanwezigheid verplicht.
Niet-geslaagde kandidaten die willen deelnemen aan het CE 2e tijdvak
moeten de officiële cijferlijst inleveren.

do 14 juni:

Tussen 09.00 en 10.00 uur kunnen geslaagde kandidaten zich
schriftelijk bij het examensecretariaat aanmelden voor deelname aan
het 2e tijdvak.
Na 10.00 uur is aanmelding niet meer mogelijk.
Een aanmeldingsformulier is verkrijgbaar bij de examensecretaris.

18 t/m 20 juni: CE 2e tijdvak vmbo-tl/gl.
Het definitieve rooster wordt op 25 april uitgereikt.
vr 29 juni:

Vaststellen uitslag CE 2e tijdvak. Alle kandidaten die aan het 2e
tijdvak hebben deelgenomen worden tussen 11.00 en 11.30 uur
telefonisch door de mentor van de uitslag op de hoogte gesteld.

ma 2 juli:

10.00 uur: ontvangst afgewezen kandidaten CE 2e tijdvak door de
afdelingsleider. Aanwezigheid is verplicht.

wo 4 juli:

19.30 uur: uitreiking diploma vmbo-tl/gl.
De geslaagde kandidaten ontvangen hiervoor een aparte uitnodiging.
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Continuïteitsplan centrale examens (noodscenario)
Met ingang van het examenjaar 2010 heeft DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs van het
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) een continuïteitsplan (noodscenario)
ingevoerd.
Het continuïteitsplan treedt in werking:
a.
indien het centraal examen naar het oordeel van de inspectie niet op regelmatige
wijze heeft plaatsgehad. De inspectie kan besluiten dat het centraal examen geheel
of gedeeltelijk voor een of meer kandidaten opnieuw wordt afgenomen.
b.
indien door onvoorziene omstandigheden (bijvoorbeeld bij - de dreiging van - een
grootschalige epidemie) het centraal examen in één of meer vakken aan één of
meer scholen niet op de voorgeschreven wijze kan worden afgenomen. De minister
van onderwijs, cultuur en wetenschap beslist hoe alsdan moet worden gehandeld.
In het meest ingrijpende noodscenario kunnen één of meer centrale examens worden
uitgesteld en kan het eerste en tweede tijdvak van het centraal examen zich uitstrekken
tot het moment van de aanvang van de vroegste zomervakantie (aanvangsdatum 7
juli 2018, volgens de adviesdatum OCW).
Tenslotte wijs ik de examenkandidaat op:
1.
Informatie over de centrale examens is te vinden op: cito.nl of mijneindexamen.nl
of examenblad.nl.
2.
Artikel 28 van het PTA (toelating tot het centraal examen).
3.
Centraal examen: de kandidaat moet 15 minuten voor de aanvang van een
centraal examen in de examenzaal / examenlokaal aanwezig zijn. 10 minuten
voor de aanvang van een centraal examen gaat de zaal dicht.
4.
Rekenapparaat.
Een kandidaat mag slechts 1 rekenapparaat bij zich hebben.
5.
Een kandidaat die te laat komt, moet zich eerst melden bij de receptie. Een
kandidaat die meer dan 30 minuten te laat komt, heeft geen toegang tot de
examenzaal.
6.
Van ieder geval van verhindering moet de afdelingsleider 30 minuten voor
aanvang van het centraal examen worden ingelicht.
7.
Het is kandidaten verboden om naar de examenzaal / de kleedkamer van de
examenzaal / het examenlokaal mee te nemen: papier, boeken, jassen, tassen, ipod, apparatuur waaronder begrepen digitale hulpmiddelen en middelen met een
telefoon- of camerafunctie, smartwatches. Voorkom problemen door alles op te
bergen in je locker.
Bewaar deze brief zorgvuldig.
Namens alle docenten wens ik u allen veel succes met de laatste ronde.
M. van der Meulen
secretaris eindexamen
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