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Veel succes bij de examens!
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Examenspecial 2017-2018
In deze Examenspecial staan heel veel belangrijke zaken die te maken hebben met de examens.
Het is een vereenvoudigde uitleg van het examenreglement zoals dat is opgenomen in het PTA (Programma
van Toetsing en Afsluiting) dat aan het begin van het schooljaar is uitgereikt. Lees het op je gemak door en
laat je ouders ook meelezen.

Goed advies
Zorg dat je fit en lekker uitgerust aan de examens begint! Het helpt enorm dat je in de dagen voor de
examens regelmatig gezond eet en een goede en regelmatige nachtrust helpt ook.
Geloof in je eigen mogelijkheden en doe je uiterste best.

Toelating centrale examens
Op woensdag 25 april 2018 wordt iedereen om 09.15 uur op school verwacht bij de mentor. Leerlingen van
4A en 4B zitten bij hun praktijkvak. Je krijgt dan de cijferlijst van de schoolexamens en laatste uitleg over
de centrale examens:







De heer R. Sars
Mevrouw E. Allersma
De heer B. Wagemaker
De heer B. van Rijsinge
De heer O. Zijlstra
Mevrouw W. van Lieshout

4 CT
4 UV
4 MT
4 ET
4 T&L1
4 T&L2

Lokaal: B101
Lokaal: B008
Lokaal: B202
Lokaal: B210
Lokaal: B208
Lokaal: B205

Elke kandidaat wordt gevraagd dezelfde dag een kopie van de cijferlijst voor akkoord te ondertekenen en in
te leveren bij de mentor, die ze aan de examensecretaris geeft.
Als er volgens de kandidaat iets niet klopt in de niveaus of in de cijfers, meldt de kandidaat dit direct
(uiterlijk donderdag 26 april 2018 om 12.00 uur) bij de examensecretaris (mevrouw Tromp)

Regels Centraal Examen en Centraal Schriftelijk en Praktisch Examen
Wat neem je wel en wat neem je niet mee naar je examen?
Je mag geen telefoon of smartwatch mee het lokaal in nemen.
Dit wordt gezien als een onregelmatigheid zoals dat in artikel 2 en 3 van het Examenreglement wordt
genoemd. Wanneer je dat wel doet, kunnen maatregelen genomen worden zoals genoemd in artikel 2 lid 2.
Deze artikelen uit het Examenreglement zijn na te lezen in het PTA.
Je neemt NIET mee …
o Een telefoon of smartwatch
o Een jas of tas
o Eten of drinken
o Naslagwerken (zoals woordenboek of binas), die worden door school uitgedeeld
o Kladpapier
Als examenkandidaat neem je WEL mee naar je examen …
o Een goedwerkende pen(nen) of potlood
o Een elektronische (zak)rekenmachine
Verdere hulpmiddelen staan verderop in deze Examenspecial bij ‘Hulpmiddelen’.
Uitgave: maart 2018
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Op tijd aanwezig zijn
De kandidaten moeten 10 minuten voor de aanvang van de examenzitting aanwezig zijn. Een kandidaat die
te laat komt, mag uiterlijk tot een half uur na het begin van de zitting worden toegelaten.
De kandidaat levert het examen in op het tijdstip dat is aangegeven voor het einde van de zitting. Hiervan
wordt een opmerking gemaakt op het proces verbaal. De rector kan hiervan afwijken, uitsluitend in overleg
met de inspecteur.
Kandidaten die meer dan een half uur na het begin van de zitting aankomen, kunnen niet deelnemen aan
de zitting. Bij een geldige reden, dit ter beoordeling aan de rector en uitsluitend in overleg met de
inspecteur, kunnen zij doorverwezen worden naar het 2e tijdvak.
Verhindering - Een kandidaat moet voor de aanvang van een examenzitting zeer bijzondere
omstandigheden (familieomstandigheden, ernstige ziekte) alsmede eigen ziekteverschijnselen die het
examen zouden kunnen beïnvloeden, melden bij de rector. In overleg met hem moet van tevoren duidelijk
vastgesteld worden of de kandidaat in dat geval in staat is aan het examen deel te nemen.
Deelname aan een examenzitting betekent dat het eenmaal gemaakte werk zijn geldigheid behoudt!!
Ziekte - Ingeval van ziekte dienen ouders/verzorgers minimaal 15 minuten voor de aanvang van het
betreffende examen telefonisch de receptie in te lichten. De ziekmelding wordt binnen die 15 minuten
bevestigd door de examencommissie. Ouders leveren binnen 5 dagen een getekende verklaring van
ziekmelding in.
De rector is gerechtigd in gevallen van ziekmelding een medische beoordeling te laten uitvoeren door een
onafhankelijke arts. Als naar het oordeel van de door de rector geraadpleegde arts geen medische gronden
voor het verzuim waren, is artikel 2 van het examenreglement in het PTA van toepassing.
Deelname aan een examenzitting betekent dat het eenmaal gemaakte werk zijn geldigheid behoudt!!
Bij de praktijkexamens (CSPE’s) gelden ook alle examenregels wat betreft verzuim en afwezigheid. Gemiste
tijd mag niet worden ingehaald zonder de toestemming van de examencommissie.

Tijdens het examen









Tijdens de uitleg en het eventueel uitdelen van de opgaven heerst er volkomen rust.
Tijdens het examen is er geen overleg met anderen. Dat wordt gezien als spieken en dat is niet
toegestaan.
Alle leerlingen doen het centraal schriftelijk examen met behulp van de computer. Het is niet
toegestaan tijdens de examens te eten of te drinken in het lokaal. Denk er dat er geen tas, jas,
telefoon of smartphone in het examenlokaal meegenomen mag worden.
De kandidaat die tijdens een zitting onwel wordt, kan onder begeleiding het examenlokaal verlaten. In
overleg met de kandidaat beoordeelt de rector, of de kandidaat na enige tijd het werk kan hervatten.
Indien een kandidaat het werk hervat, kan na overleg met de inspectie de gemiste tijd aan het einde
van de zitting worden ingehaald. Indien een kandidaat het werk niet kan hervatten, kan de rector aan
de inspecteur verzoeken te beslissen dat het voor een deel gemaakte werk ongeldig is. De kandidaat
mag, indien de inspecteur het werk ongeldig verklaart, in het 2e tijdvak opnieuw aan de
desbetreffende zitting deelnemen.
Zonder toestemming van de surveillant mag een kandidaat het examenlokaal niet verlaten.
De kandidaten moeten na het examen de gangen rustig en snel verlaten.
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Onregelmatigheden
Bij bedrog, voor, tijdens of na een zitting van het examen wordt de kandidaat deelneming of verdere
deelneming aan het examen ontzegd. Indien een kandidaat in enig ander opzicht handelt in strijd met het
examenreglement en de afspraken uit deze examenspecial, kan de rector verdere deelneming aan het
examen ontzeggen of het diploma onthouden. Zie ook Hoofdstuk 1 de artikelen 2, 3 en 4 van het
examenreglement.

Hulpmiddelen
Het basispakket hulpmiddelen dat je mee mag nemen, dat bij ieder theorievak is toegestaan, bestaat uit:
- Schrijfmaterialen. Neem zelf een pen of potlood mee!
- Tekenpotlood (eventueel blauw en rood kleurpotlood), vlakgum
- Liniaal met millimeterverdeling*, passer*, geometrische driehoek*
- Elektronisch rekenmachine (dit wordt hieronder verder uitgelegd)*
* Deze hulpmiddelen zijn bij digitale examens van VMBO BB/KB in de digitale omgeving aanwezig.
Uitleg elektronische rekenmachine: De elektronische rekenmachine moet geschikt zijn voor
grondbewerkingen: optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen. Bij wiskunde BB moet de
rekenmachine naast de grondbewerkingen beschikken over toetsen voor x kwadraat en (tweedemachts)
worteltrekken. Bij wiskunde KB en nask1 KB moet de rekenmachine naast de grondbewerkingen tevens
beschikken over toetsen voor pi, x tot de ye macht, x kwadraat, 1/x en sin/cos/tan in graden (en hun
inversen). De rekenmachine mag niet één of meer van de volgende eigenschappen hebben:
lichtnetaansluiting tijdens het examen, opladen tijdens het examen, schrijfrol, alarm of ander geluid,
alfanumeriek (letters op scherm), grafieken weergeven, zend- en ontvanginstallatie.
LET OP:

Als een kandidaat iets niet bij zich heeft, mag dat tijdens het examen NIET geleend worden bij
een ander!!

School zorgt er voor dat bij de Centrale Examens de volgende hulpmiddelen klaarliggen voor de kandidaten,
waaronder specifieke hulpmiddelen die bij een vak zijn toegestaan:
- Woordenboek Nederlands
voor alle vakken, behalve CSPE’s
- Woordenboek Engels (naar en vanuit het Engels)
voor examen Engels
- Binas VMBO
voor examen nask1
- Kladpapier
voor alle vakken
- Kladpapier / roosterpapier in cm2
voor examen wiskunde
- Koptelefoons
diverse onderdelen
Het is niet toegestaan deze hulpmiddelen zelf mee te nemen. Alle beschikbaar gestelde hulpmiddelen
moeten in het examenlokaal blijven (dus niet mee nemen).

Ondersteuning bij examens
Kandidaten van wie voor 1 november van het examenjaar beoordeeld is dat ze - afhankelijk van de mate,
de ernst en het soort dyslexie, dyscalculie en gediagnostiseerde ADHD of ADD – in aanmerking komen voor
ondersteunende maatregelen, hebben recht op volgende maatregelen bij de digitale examens:
 verlenging van de examentijd (hoogstens 30 minuten)
 auditieve ondersteuning (verklanking), waarbij alle vragen voorgelezen kunnen worden.
Uitgave: maart 2018
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Overig
Kandidaten die klachten hebben over de gang van zaken rond hun examen, kunnen dit kenbaar maken bij
het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS), telefoon 020 5244066 (tussen 12.00 en 19.00 uur) of op de
site: www.examenklacht.nl. Aan de hand van de binnengekomen klachten probeert LAKS deze problemen
te signaleren en zo mogelijk ook een oplossing te zoeken.
Handige websites voor meer informatie: www.mijneindexamen.nl / www.cito.nl / www.examenblad.nl .

Het examenrooster
Praktijkexamens
De praktijkexamens CSPE’s worden in de maand april gepland. Dit rooster krijgen alle leerlingen van de
docent van het praktijkvak.
Centraal examen
Maandag

14 mei

Dinsdag

15 mei

Woensdag

16 mei

Donderdag 17 mei
Vrijdag

18 mei

Dinsdag

22 mei

Woensdag

23 mei

Donderdag 24 mei
Vrijdag

25 mei

Vrijdag

25 mei

Tijd
09.00 – 11.00 uur
12.30 – 14.30 uur
09.00 – 11.00 uur
12.30 – 14.00 uur
09.00 – 10.30 uur
12.30 – 14.00 uur
09.00 – 10.30 uur
12.30 – 14.00 uur
09.00 – 10.00 uur
12.30 – 13.30 uur
09.00 – 11.00 uur
12.30 – 14.30 uur
09.00 – 11.00 uur
12.30 – 14.00 uur
09.00 – 10.30 uur
12.30 – 14.00 uur
09.00 – 10.30 uur
12.30 – 14.00 uur
09.00 – 10.30 uur
12.30 – 13.30 uur

Vak
Nederlands
Nederlands
Nederlands
Nederlands
Nederlands
Engels
Engels
Engels
Engels
Engels
wiskunde
wiskunde
wiskunde
wiskunde
wiskunde
nask1
nask1
nask1
biologie / economie
biologie / economie

Nivo
KB
KB
KB
BB
BB
KB
KB
KB
BB
BB
KB
KB
KB
BB
BB
KB
KB
BB
KB
BB

klas
4CT en 4UV
4ET en 4MT
4T&L2
4CT en 4UV
4ET en 4MT en 4T&L1
4CT en 4 UV
4ET en 4MT
4T&L2
4CT en 4UV
4ET en 4MT en 4T&L1
4CT en 4UV
4ET en 4MT
4T&L2
4CT en 4UV
4ET en 4MT en 4T&L1
4ET en 4MT
4T&L2
4ET en 4MT en 4T&L1
4CT en 4UV
4CT en 4UV

De examens van het Centraal Examen staan in Magister en de indeling wordt opgehangen.
Centraal examen – 2e tijdvak
Voor kandidaten die het centraal examen gaan herkansen in het 2e tijdvak worden de examens ingepland
op: - Maandag 18 juni, dinsdag 19 juni en/of woensdag 20 juni 2018
Het is verstandig om deze dagen dus vrij te houden in je agenda.
De kandidaat is zelf verantwoordelijk ruim op tijd aanwezig te zijn voor elk examen.
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De uitslag
De uitslag van het Centraal Examen is bekend op woensdag 13 juni 2018.
Alle kandidaten worden woensdag 13 juni vanaf 16.00 uur telefonisch door hun mentor van de uitslag op
de hoogte gebracht. Zorg er dus voor dat je mentor het juiste nummer van je heeft en zorg dat je
bereikbaar bent. Daarna worden de geslaagden op de website www.maerlant.eu vermeld.
De geslaagden worden op woensdag 13 juni om 19.00 uur op school verwacht en ontvangen de voorlopige
eindcijferlijst.
De niet-geslaagden worden de volgende dag (donderdag 14 juni) om 9.00 uur ontvangen door de heer
Otten en mevrouw Tromp voor verdere afspraken met betrekking tot het (eventueel) aanvragen van een
herkansing in het 2e tijdvak.

Wanneer ben je geslaagd?
Het gemiddelde cijfer van je centrale examens is 5,5 of hoger. Je berekent dit gemiddelde door alle
centraal examencijfers bij elkaar op te tellen en te delen door het aantal vakken waarin je centraal
examen hebt gedaan. De rekentoets telt niet mee voor deze regel. Met een gemiddelde van een 5,49 of
lager ben je gezakt. (Dit geldt niet voor de leerlingen van het leerwerktraject.)
Als het CE-cijfer gemiddeld minimaal 5,5 is dan wordt gekeken of:
- De vakken lichamelijke opvoeding en kunstvakken uit het gemeenschappelijk deel, zijn beoordeeld
als ‘voldoende’ of ‘goed’;
- De rekentoets is gemaakt (voor de slaag-/zakregeling geldt voor zowel BB als KB dat het
eindresultaat niet van belang is)
- Voor het vak Nederlands het afgeronde eindcijfer tenminste een 5 is behaald.
Je eindcijfer is het gemiddelde van het school examencijfer (SE) en het centraal examencijfer (CE), afgerond
op een geheel cijfer.
- Als het eerste cijfer achter de komma een 4 of lager is, wordt het eindcijfer naar beneden afgerond.
> Een 5,49 is dus een 5.
- Als het eerste cijfer achter de komma een 5 of hoger is, wordt het eindcijfer naar boven afgerond.
> Een 5,50 is dus een 6.
Je bent verder geslaagd indien je eindcijfers aan de volgende eisen voldoen:
a. Al je eindcijfers 6 of hoger zijn; of
b. Je één 5 hebt en al je andere cijfers zijn 6 of hoger; of
c. Je hebt één 4 en al je andere cijfers zijn 6 of hoger, waarvan tenminste één 7 of hoger is; of
d. Je maximaal twee 5-en en al je andere cijfers zijn 6 of hoger, waarvan tenminste één 7 of
hoger is; en
e. Geen eindcijfer is 3 of lager.
De rekentoets telt niet mee voor deze regel.
Als er voor een vak geen centraal examen is, dan is het cijfer van het schoolexamen ook het eindcijfer (zoals
maatschappijleer). Het eindcijfer van het schoolexamen van het vak maatschappijleer telt volwaardig mee
in de slaag-/zakregeling.
Let op:

Het eindcijfer van het praktijkvak telt dubbel mee in de beoordeling.
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Kandidaten van het leerwerktraject (LWT) zijn geslaagd als …
a. Het eindcijfer voor Nederlands een 6 of hoger is; en
b. het eindcijfer voor het beroepsgerichte vak (CSPE) 6 of hoger is; en
c. de rekentoets gemaakt is.
Zie ook de folder ‘Wanneer ben ik geslaagd voor mijn VMBO?’ die je krijgt uitgereikt.

Herkansen
1.
2.

Het CSPE (centraal schriftelijk en praktisch examen) mag herkanst worden als dat nodig is.
Kandidaten die nog een kans hebben te slagen door in één theorievak te herkansen, mogen
deelnemen aan de herkansing.
3.
Kandidaten die géén kans van slagen meer hebben, maar voor (nog) één vak een certificaat willen
proberen te halen.
4.
Kandidaten die wel geslaagd zijn maar willen proberen hun cijfer te verbeteren.
Om herkansing aan te vragen moet het herkansingsformulier worden ingevuld en ondertekend door de
kandidaat en/of zijn/haar ouders. Het formulier moet persoonlijk op 14 juni 2018 worden ingevuld en
direct ondertekend en ingeleverd worden bij de examensecretaris.
Wellicht ten overvloede: wie een herkansing doet, moet bedenken dat het schoolexamencijfer blijft staan.
Alleen het cijfer van het centraal examen kan veranderen, en daardoor ook het eindcijfer. Het hoogste
cijfer telt.
De herkansingen (2e tijdvak) vinden plaats op maandag 18, dinsdag 19 en woensdag 20 juni 2018.

Niet geslaagd …
Als je definitief bent afgewezen heb je de keuze het 4e jaar over te doen of door te gaan naar een entree
opleiding. Wanneer je niet geslaagd bent en het 4e leerjaar over wilt doen, is het noodzakelijk om op 21 juni
naar school te komen en je aan te melden voor het volgende schooljaar. De toelatingscommissie beslist dan
of een kandidaat weer wordt toegelaten.
Wanneer je niet geslaagd bent voor je examen en niet terugkomt in het 4e jaar, kom je in aanmerking voor
een certificaat voor de vakken waar een voldoende eindcijfer behaald is. Deze certificaten moeten
aangevraagd worden bij de examensecretaris.

Boeken inleveren
De schoolboeken moeten op donderdag 21 juni ingeleverd worden. Wanneer en hoe de boeken ingeleverd
moeten worden, krijg je nog te horen. Daarvoor moet de school een afspraak maken met de
boekenleverancier. Haal van tevoren het kaftpapier er van af en alle papieren eruit.
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Diploma-uitreiking
Je hebt het gehaald!
Dat is reden voor een feestje. De diploma-uitreiking vindt plaats op:
woensdag 27 juni om 19.30 uur voor de geslaagden uit 4ET, 4MT en 4CT
donderdag 28 juni om 19.30 uur voor de geslaagden uit 4T&L1, 4T&L2 en 4UV
Leerlingen van 4A en 4B zitten bij de praktijkrichting waarin ze examen hebben gedaan. Bij de diplomauitreiking zijn ouders en andere belangstellenden van de kandidaten van harte welkom.

Zoekgeraakte diploma’s, cijferlijsten en certificaten
Diploma’s, cijferlijsten en certificaten zijn documenten, die maar één keer worden uitgegeven. Maak van
deze waardevolle documenten zo spoedig mogelijk een kopie.
Wat te doen bij vermissing, brand, diefstal van deze documenten? Een vervangend document kan geleverd
worden door het Diplomaregister van DUO www.duo.nl. Telefoon 050 599 77 78. Hieraan zijn wel kosten
verbonden.

Belangrijke data
Woensdag 25 april
Woensdag 25 april
Woensdag 25 april
Maandag 14 mei
Woensdag 13 juni
Donderdag 14 juni
Ma 19, di 19 en wo 20 juni
Donderdag 21 juni
Donderdag 21 juni
Donderdag 21 juni
Woensdag 27 juni
Donderdag 28 juni

09.15 uur : Cijferlijst schoolexamen ophalen en tekenen bij de mentor
10.00 uur : Schoolfotograaf voor alle examenkandidaten
10.30 uur : examentraining Facet op inschrijving
Start Centraal examen BB en KB
Bekendmaking van de uitslag 1e tijdvak
Ontvangst afgewezen kandidaten en eventueel aanvraag herkansing.
Herkansing 2e tijdvak
Bekendmaking van de uitslag 2e tijdvak
Ontvangst definitief afgewezen kandidaten
Inleveren schoolboeken, rooster volgt nog
19.30 uur: Diploma uitreiking van 4ET, 4MT en 4CT
19.30 uur: Diploma uitreiking van 4T&L1, 4T&L2 en 4UV

Examenvoorzitter: dhr. A. Vink (rector)
a.vink@maerlant.eu
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