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Beste examenkandidaten,

Nog enkele weken en dan begin je aan je eindexamen. Een spannende tijd breekt aan.
Alle puntjes op de i zetten, hopen dat alles goed gaat en je diploma op de diploma-uitreiking
in ontvangst nemen.

Je mag aan het centraal eindexamen deelnemen als je het schoolexamendeel afgerond
hebt. Dit betekent dat je een cijfer moet hebben voor CKV, LO en maatschappijleer. CKV en
LO sluit je af met een beoordeling die minimaal voldoende moet zijn. Voor het vak
maatschappijleer krijg je een cijfer. Is het cijfer lager dan een zes dan telt maatschappijleer
mee als onvoldoende. Heb je voor maatschappijleer een cijfer hoger dan een zes, dan kun je
maatschappijleer gebruiken als compensatiecijfer, als je dat nodig hebt op je eindlijst.
Indien je voor maatschappijleer een cijfer lager dan een zes hebt, mag je herexamen doen
voor het vak, maar dan wordt je cijfer nooit hoger dan een zes.
Je hebt van je mentor een flyer gekregen waarin staat hoe je kunt slagen voor je VMBOdiploma.
Bespreek goed met je mentor en docenten welke zaken nog afgerond moeten worden.
De komende weken gaan jullie tijdens lessen examentrainingen doen. Deze lessen zijn niet
op vrijwillige basis, maar moeten verplicht gevolgd worden. Er komt daarvoor een apart
rooster.
Alle medewerkers van de school wensen jullie veel succes met het maken van de examens
en hopen iedereen op de diploma-uitreiking te mogen begroeten.

L. Schaaf
Examensecretaris SG De Triade
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Belangrijke data.
30 maart 2017

Start tentamenweek klas 4 GT?TL

31 maart 2017

Start tentamenweek 4 Basis en Kader

4 april 2017

Einde tentamenweek klas 4

10 april 2017

Start CSPE voor de leerlingen Basis,Kader en GL .
Het praktijkexamen Bouw, Metaal, Elektro, ICT.
Met je docent wordt er een rooster gemaakt.

14 april 2017

Herkansing leerjaar 4

20 april 2017

Uitreiken rapport vierde klas, vaststellen
schoolexamencijfer.
Uitreiken lijst schoolexamencijfer.

21 april 2017

Einde CSPE

8 mei 2017

Start examentraining voor basis en kader en GL/TL

9 mei 2017

Ouderavond leerjaar 4
(let goed op rooster voor het vak)

Examens basis en kader (digitaal) in lokaal B005

9 mei
11 mei
16 mei
18 mei

Basis
Nederlands
10.00 uur
Natuurkunde
10.00 uur
Engels
10.00 uur
Wiskunde
10.00 uur

Kader
Engels
14.00 uur
Nederlands
14.00 uur
Wiskunde
14.00 uur
Natuurkunde
14.00 uur

Kijk goed in je rooster wanneer je op school moet
verschijnen om examen te doen.
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Examendata MAVO/GL:
DATUM:
12 mei
16 mei
16 mei
17 mei
17 mei
18 mei
19 mei
22 mei

MAVO
Lokaal: F114
13.30 – 15.30
Nederlands
09.00 – 11.00
Geschiedenis
13.30 – 15.30
Engels
09.00 – 11.00
Duits
13.30 – 15.30
Wiskunde
13.30 – 15.30
Economie
13.30 – 15.30
Nask1
13.30 – 15.30
Biologie

Vanaf 7 juni

Herexamens beroepsgerichte vakken CSPE ( kader en
basis); niet Gl-leerlingen
Je wordt door je mentor gebeld als je een of meer
onderdelen gaat herkansen.

14 juni 2017

Je wordt gebeld door je mentor, die je de uitslag vertelt.

15 juni 2017

Ophalen van de voorlopige cijferlijst en aanvragen van
een herkansing.

16 juni 2017

Uiterste datum voor het aanvragen van een herkansing
Tot 16.00 uur

19-20-21juni 2017

Herkansingen AVO vakken Basis, kader en
GL/MAVO
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vmbo GL/TL

Rooster centrale examens 2e
tijdvak 2017

vaknaam

afnamedag

afnamedatum

begintijd

eindtijd

19 juni 2017
19 juni 2017
19 juni 2017
20 juni 2017
20 juni 2017
20 juni 2017
21 juni 2017
21 juni 2017

maandag
maandag
maandag
dinsdag
dinsdag
dinsdag
woensdag
woensdag

Duits
wiskunde
biologie
geschiedenis
Nederlands
Natuurkunde
Engels
economie

13:30
13:30
13:30
13:30
13:30
13:30
13:30
13:30

15:30
15:30
15:30
15:30
15:30
15:30
15:30
15:30

20 juni 2017

Basis en Kader 10.00 uur
Nederlands/Engels/wiskunde/Natuurkunde.

20 juni 2017

GL-leerling: herkansing CSPE,

30 juni 2017

Uitslag herexamen. Je wordt door de mentor gebeld als
je gebruik hebt gemaakt van een herexamen.

3 juli 2017

Inleveren boeken vierde klassers.

4 juli 2017

Diploma-uitreiking alle klassen 19.30 uur.
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Aandachtspunten:
 Leerlingen met een dyslectiepas krijgen 30 minuten extra tijd.
 Leerlingen met een dyslectiepas mogen het examen op de
computer maken. Geldt alleen voor MAVO. De basis/kader
leerlingen maken een digitaal examen en werken allen op een
computer.
 Alle MAVO-leerlingen krijgen op hun verzoek de gelegenheid het
examen biologie, economie, Engels, Nederlands en geschiedenis
te maken op de computer (laptop). Hier hoeft geen gebruik van
gemaakt te worden.
 Leerlingen met dyscalculie hebben dezelfde rechten als leerlingen
met een dyslectiepas (extra tijd 30 minuten).
 15 minuten voor aanvang van het examen aanwezig zijn in de
examenzaal
 De examenzaal is F114 voor MAVO ,( G/T Nederlands in B005) de
digitale examens voor basis en kader worden in lokaal B005
afgenomen.
 Ga daar zitten waar je kaartje ligt met je foto en je naam. Op het
kaartje staat ook je onderwijsnummer
 Schrijf op al je werk dat je inlevert je naam en onderwijsnummer
 Geen tas mee in de examenzaal
 Geen mobieltje mee in de examenzaal, ook geen smartwatch
 Geen etui op tafel in de examenzaal; je hebt je pen, potlood, gum,
driehoek en rekenmachientje wel bij je.
 Je mag het examen niet schrijven met een potlood. (MAVO)
 In de examenzaal mag je een flesje drinken meenemen. Dit flesje
kan door de surveillant gecontroleerd worden. Blikjes en/of pakjes
zijn verboden. Niet voor basis en kader i.v.m. computer
 Indien je te laat bent, mag je de eerste 30 minuten van het examen
nog worden toegelaten tot de examenzaal.
 De eerste 30 minuten van het examen mag je de examenzaal niet
verlaten
 De laatste 15 minuten van het examen mag je de examenzaal ook
niet verlaten
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 Als er nog twee leerlingen in de examenzaal zijn, blijven de twee
leerlingen in de zaal totdat beiden klaar zijn. Je mag niet alleen in
de examenzaal zijn met de surveillanten
 Houd je aan de regels:
o Spiekbriefjes thuis laten
o Anderen niet storen
o Niets vragen aan andere leerlingen
o Niets vragen aan de surveillanten
o Niets doorgeven aan andere leerlingen
 De surveillanten mogen je niet helpen; je hoeft hen dus niets te
vragen. Als je extra uitwerkpapier nodig hebt of al je pennen het
niet meer doen, mag je dat wel aangeven door je hand op te
steken. Dan komt de surveillant naar je toe.
 Indien je tijdens het examen naar het toilet moet, geef je dit rustig
aan bij de surveillant en dan mag je onder begeleiding naar het
toilet.
 Neem een extra pen mee voor het geval je pen het plotseling laat
afweten.
 Iedereen kan examens oefenen op de site www.eindexamensite.nl
o Je maakt een examen
o Je bekijkt je rapport
o Je bestudeert de examenstof van de onderwerpen die je nog
niet goed beheerst
o Je oefent gericht met examenopgaven bij deze onderwerpen
o Je kunt oefenen voor basis, kader en GT voor de vakken:
 Nederlands, Engels, Duits, Wiskunde, Biologie,
Economie, Geschiedenis, Nask1
 Ook op de site www.examenblad.nl staan de examens van de
afgelopen jaren, met de uitwerkingen en normering.
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Toegestane hulpmiddelen
Bij het examen is een aantal hulpmiddelen toegestaan.
vak
Alle vakken

leerweg
Alle
leerwegen

Alle
schriftelijke
examens
Fries,
Moderne
vreemde talen

Alle
leerwegen
Alle
leerwegen

Papieren cse’s Alle
Nederlands
leerwegen
wiskunde
Alle
leerwegen
nask 1

Alle
leerwegen
Cspe
BB, KB en
beroepsgericht GL (cspe),
en cpe
GL en TL
beeldend
(cpe
beeldend)
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hulpmiddel
Basispakket, bestaande uit:
- Schrijfmateriaal incl. millimeterpapier
- tekenpotlood
- blauw en rood kleurpotlood
- liniaal met millimeterverdeling
- passer
- geometrische driehoek
- vlakgum
- elektronisch rekenapparaat (zie 3.4)
Woordenboek Nederlands (zie 3.1)

Woordenboek naar en vanuit de
vreemde taal c.q. naar en van Fries (zie
3.2); Engels (op verzoek kandidaat)
woordenboek Engels-Engels in plaats
van Engels- Nederlands
Voorbeeld briefsjabloon Nederlands (zie
3.3)
Naast of in plaats van de geometrische
driehoek: een windroos
Roosterpapier in cm2
Door CvE goedgekeurd
informatiemateriaal
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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Leerlingen met een dyslexiepas mogen, indien men dat wenst, gebruik
maken van een computer bij het maken van het examen. Het gaat hierbij
om het werk schriftelijk aan te leveren in plaats met handschrift. De
school zorgt voor deze computer (laptop). Leerlingen met dyslexie
krijgen als men dat wil het examen voorgelezen.
De school zorgt voor de woordenboeken Nederlands; Engels en Duits.
Binasboekje ( versie 2) heb jezelf mee naar het examen. Wordt
gecontroleerd op aantekeningen.
De andere hulpmiddelen moet je ook zelf meenemen.
Tip: zorg voor een extra pen en/of potlood.
Bij schriftelijk werk mag je niet schrijven met een potlood.
Ten slotte:
Iedereen heel veel succes met het maken van het examen!

Aanmelden vervolgopleiding:
Wacht niet tot de diploma-uitreiking met het aanmelden bij je
vervolgopleiding. Dat kan al veel eerder. Je gaat ervan uit dat je slaagt.
Het opsturen van een kopie van de cijferlijst gebeurt later. Zo ben je
verzekerd van een tijdige aanmelding en plaats op je vervolgstudie.
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