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VOORWOORD

Beste eindexamenkandidaten,
Geachte ouders/verzorgers,

Zoals de titel van deze brochure al aanduidt, geven wij hierin informatie over de gang van zaken
vóór, tijdens en na het Centraal Examen (CE).
In de laatste weken voor het Centraal Examen wordt een gerichte examentraining georganiseerd in
de digitale leeromgeving van VO-content, waardoor meer maatwerk mogelijk is.
Lees alle informatie grondig door en noteer belangrijke data nu al in je agenda!
Heb je na het lezen nog vragen, stel ze gerust. Je kunt hiervoor terecht bij het examensecretariaat
of bij je teamleider. Door misverstand of onwetendheid kunnen onherstelbare fouten gemaakt
worden die achteraf makkelijk vermijdbaar waren geweest.
Let ook op mededelingen, aanvullingen of wijzigingen die via mededelingenborden of op
de website gepubliceerd worden.
Alle examens worden afgenomen in het eigen schoolgebouw.
Tip: op www.mijneindexamen.nl kun je voor het CE je eigen examenrooster samenstellen, door
niveau (TL) en vakkenpakket te selecteren. Bij ieder vak worden de toegestane hulpmiddelen
weergegeven, en na afname verschijnen de correctievoorschriften online.
De website biedt daarnaast praktische informatie ter voorbereiding op de examens: oefenexamens,
de slaag-/zakregeling, algemene regels en tips.
Voor de komende zware weken wenst het team van docenten/examinatoren alle
kandidaten en hun ouders/verzorgers veel sterkte en succes toe.
We hopen alle kandidaten op 20 juli a.s. een diploma te kunnen overhandigen.

Dhr. H. Nelissen
Secretaris eindexamens vmbo
043-3541234
h.nelissen@stichtinglvo.nl
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AANPASSINGEN EINDEXAMEN VO 2021
Voor leerlingen die in schooljaar 2020-2021 hun eindexamen afleggen is vanwege
coronamaatregelen vanuit de overheid een aantal aanpassingen doorgevoerd. Het betreft de volgende
aanpassingen:







Extra herkansing schoolexamens (SE);
Uitbreiding CE tijdvak 2;
CE tijdvak 3 op de eigen school;
Spreiding CE mogelijk voor individuele leerlingen;
Extra herkansing centrale examens (CE);
Aanpassing uitslagbepaling.

Deze aanpassingen worden in deze examengids nader verwoord en toegelicht bij de onderdelen
waarop ze van toepassing zijn.

TIJDVAKKEN CE 2021
De tijdvakken van het CE zijn voor 2021 aangepast.
Hieronder een overzicht van de drie tijdvakken van het CE 2021; alle afgenomen op de eigen school.
Tijdvak

Afnamedagen

Uitslag

Tijdvak 1: Eerste afnames

17 mei t/m 1 juni

10 juni

Tijdvak 2: Eerste afnames en
herkansingen

14 juni t/m 25 juni

2 juli

Tijdvak 3: Herkansingen

6 juli t/m 9 juli

15 juli

Toelichting:
Het tweede tijdvak van het CE is uitgebreid naar tien dagen en daarmee vergelijkbaar met het eerste
tijdvak. Dit is bedoeld om leerlingen de mogelijkheid te geven geheel of gedeeltelijk hun CE te
maken in tijdvak 2.
Er is een derde tijdvak op de eigen school (met uitzondering van de aangewezen vakken).
Leerlingen die voor één of meerdere vakken het centraal examen afleggen in het tweede tijdvak
kunnen in dit extra derde tijdvak hun eventuele herkansingen afleggen.
Leerlingen die hun CE in tijdvak 1 geheel afleggen kunnen in tijdvak 2 hun herexamens afleggen.
Leerlingen die in één of meerdere vakken voor het eerst afleggen in tijdvak 2 mogen hun herexamens
pas afleggen in tijdvak 3.
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Spreiding CE indien nodig
Leerlingen kunnen indien nodig de eindexamens spreiden over twee tijdvakken.
Wanneer van toepassing en voor wie?
o Leerlingen die tijdens het eerste tijdvak ziek zijn of in quarantaine moeten, kunnen het
centraal examen geheel of gedeeltelijk uitstellen tot in het tweede tijdvak;
Let op: altijd afmelden bij de schoolleiding vóór aanvang van elk CE-vak waaraan je door
overmacht niet kan deelnemen in het eerste tijdvak.
o Leerlingen die kampen met teveel achterstanden als gevolg van bijvoorbeeld lesuitval, ziekte
of quarantaine en daardoor meer voorbereidingstijd voor één of meerdere vakken nodig
hebben kunnen de eerste afname van het centraal examen van deze vakken doorschuiven naar
het tweede tijdvak. Zo kan - indien nodig én met toestemming van de examencommissie een deel van de centrale examens worden afgelegd in het eerste tijdvak en het andere deel in
het tweede tijdvak.
Let op: alleen met toestemming van de examencommissie; de aanvraag daartoe moet
vóór 1 april 2021 bij de examencommissie zijn ingediend. De toestemming is vóór aanvang
van het eerste tijdvak CE al dan niet verleend.
De school gaat ervan uit dat leerlingen hun eindexamen volledig afleggen in het eerste tijdvak, en dat
uitstel of spreiding alleen dan plaatsvindt als dat noodzakelijk is. Het spreiden van het CE over twee
tijdvakken heeft namelijk ook nadelen. Als je in het tweede tijdvak door overmacht, ziekte of
quarantaine het CE voor een vak niet voor het eerst kan afleggen is er geen mogelijkheid meer om op
de eigen school het eindexamen af te ronden. Het derde tijdvak is alleen voor herexamens en niet
meer voor eerste afnames van examens.
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TIJDPAD VÓÓR HET CE 2021
maandag 29 maart t/m
vrijdag 23 april

verplichte deelname lessen en examentraining volgens
bestaande lesrooster

vanaf 29 maart en
uiterlijk vrijdag 2 april

vóór 15:00 uur examenkandidaten schrijven in voor
herkansingen en inhaaltoetsen schoolexamens (SE) in Itslearning

woensdag 14 en
donderdag 15 april

afname herkansingen* en inhaaltoetsen SE, geen lessen

woensdag 28 en
donderdag 29 april

facultatieve deelname lessen en examentraining volgens rooster

woensdag 28 april

10:00 uur uitreiking definitieve SE-lijst, plus kopie, door de mentor

donderdag 29 april

uiterste inleverdatum getekende kopie rapport SE
vóór 12:00 uur bij de mentor; geef aan als iets niet klopt

vrijdag 30 april

LSD

Let op:
Na de laatste herkansingen kunnen de eindcijfers voor de School Examens (SE) berekend worden.
Alle PTA’s zijn dan afgenomen/gemaakt.
Op woensdag 28 april krijg je je officiële cijferlijst met een kopie.
Controleer alles goed, onderteken de kopie voor akkoord en lever deze in bij de je teamleider
(uiterlijk donderdag 29 april voor 12:00 uur). Mocht je fouten ontdekken in de cijferlijst, neem
dan zo spoedig mogelijk contact op met je teamleider.
Pas door het inleveren van de ondertekende kopie vraag je je deelname aan het Centraal Examen aan!
De school levert daarop de eindcijfers aan bij IBG/DUO.
Daarna is er geen enkele wijziging meer mogelijk.
NB: indien we jouw ondertekende SE-lijst onverhoopt niet ontvangen hebben, beschouwen
we de cijfers op je SE-lijst als juist, en levert de school ze zo aan bij DUO.
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Laatste lessen en examentraining op school
Vanaf 29 maart zijn er op school - volgens rooster - lessen en examentraining door de eigen
vakdocent. Tot en met 23 april is de deelname verplicht. Daarna is er nog een aantal facultatieve
lesdagen tot aan de LSD. De docent is dan op school beschikbaar voor leerlingen die nog vragen of
extra hulp nodig hebben.
De opzet van de lessen en examentraining in de laatste weken is in grote lijnen als volgt:
 Tijdens de eerste bijeenkomst met de eigen vakdocent zullen de SE-toetsen uit de toetsweek
besproken en geanalyseerd worden;
 Indien nodig worden - vraaggericht - leerstofonderdelen (uit het (voor)examenjaar) herhaald;
 Daarna volgt de vakspecifieke examentraining voor het CE:
 De docent bespreekt het CE-examenprogramma van het vak en de leerling krijgt de laatste
vakspecifieke instructies voor het examen;
 Met de vakdocent wordt gewerkt aan vakspecifieke vaardigheden. De vakdocent biedt waar
nodig ondersteuning qua vakkennis, vaardigheden en aanpak;
 De kandidaten maken een aantal proefexamens. Binnen de examentraining van VO-content is
het mogelijk om na afloop het eigen werk te analyseren en aan de hand van gerichte feedback
verder te werken aan verbeterpunten;
 Op grond van de hiaten en verbeterpunten kiest de leerling daarna gericht die
leerstofonderdelen en/of de vaardigheden die verbetering behoeven en vervolgt daarmee
zijn/haar examentraining;
 De leerling is actief, de (eigen) vakdocent begeleidt de leerling bij de examentraining, stuurt
bij en bespreekt de valkuilen.
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Verdere hulp bij VOORBEREIDING en PLANNING
Op www.mijneindexamen.nl kan de examenkandidaat zijn of haar examenrooster op maat
samenstellen, door niveau (vwo/havo/vmbo) en vakkenpakket te selecteren.
Let op: spreiden van het CE over tijdvak 1 en 2 kan alleen met toestemming van de
examencommissie.
Bij ieder vak worden de toegestane hulpmiddelen weergegeven, en na afname verschijnen de
correctievoorschriften online.
De website biedt daarnaast praktische informatie ter voorbereiding op de examens: oefenexamens, de
slaag-/zakregeling, algemene regels en tips.
Deze site is ontwikkeld als mobiele web-app voor smartphone of tablet. Daarnaast is de website
natuurlijk ook via de computer goed toegankelijk.
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Tijdpad tijdens het CE
Het centraal eindexamen (CE) kent drie tijdvakken.
Voor het centraal eindexamen 2021 geldt:
- Leerlingen die hun CE in tijdvak 1 geheel afleggen kunnen in tijdvak 2 hun herexamens
afleggen.
- Leerlingen die één of meerdere vakken voor het eerst afleggen in tijdvak 2 mogen hun
herexamens pas afleggen in tijdvak 3.
- In tegenstelling tot voorgaande jaren wordt het derde tijdvak afgenomen op de eigen school.
Maandag
17 mei
t/m maandag 31 mei

centrale examens 1e tijdvak

woensdag

10 juni

uitslag examens 1e tijdvak voor leerlingen die in tijdvak 1 voor alle
vakken het centraal examen hebben afgelegd

vrijdag

11 juni

voor leerlingen die in tijdvak 1 voor alle vakken het centraal examen
hebben afgelegd: uiterlijk vóór 12:00 uur inleveren kopie cijferlijst met
aanvraag herexamens 2e tijdvak (ook inleveren bij niet-deelname)

maandag
t/m vrijdag

14 juni
25 juni

centrale examens 2e tijdvak
leerlingen die in tijdvak 1 niet voor alle vakken het centraal examen
hebben afgelegd doen dat voor de resterende vakken in tijdvak 2;
leerlingen die voor alle vakken het centraal examen hebben afgelegd
kunnen in tijdvak 2 hun herexamens afleggen

vrijdag

2 juli

uitslag examens 2e tijdvak (onder voorbehoud)

maandag

5 juli

voor leerlingen die pas in tijdvak 2 voor alle vakken het centraal
examen volledig hebben afgelegd: uiterlijk vóór 12:00 uur inleveren
kopie cijferlijst met aanvraag herexamens 3e tijdvak (ook inleveren
bij niet-deelname)

dinsdag
t/m vrijdag

6 juli
9 juli

centrale examens 3e tijdvak
leerlingen die één of meerdere vakken voor het eerst afleggen in
tijdvak 2 kunnen (mogen pas) hun herexamens afleggen in tijdvak 3

donderdag

15 juli

uitslag examens 2e tijdvak (onder voorbehoud)
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Rooster Centrale Examens

VMBO-TL 1e tijdvak en

Toegestane Hulpmiddelen

Het lokalenrooster voor het Centrale Examen wordt bekendgemaakt via de website.
extra hulpmiddelen
(zie ook pag. 13ev)

maandag

17 mei

13:30 - 15:30 uur

Nederlands

- woordenboek Nederlands

dinsdag

18 mei

13:30 - 15:30 uur

Wiskunde

- grafische rekenmachine

woensdag

19 mei

13:30 - 15:30 uur

Frans

- woordenboek N-F/F-N

donderdag

20 mei

13:30 - 15:30 uur

Nask 1

- BINAS 6e druk

vrijdag

21 mei

13:30 - 15:30 uur

economie

dinsdag

25 mei

09:00 - 11:00 uur

geschiedenis

woensdag
woensdag

26 mei
26 mei

09:00 - 11:00 uur
13:30 - 15:30 uur

Duits
biologie

- woordenboek N-D/D-N

donderdag

27 mei

13:30 - 15:30 uur

Engels

- woordenboek N-E/E-N

vrijdag

28 mei

13:30 - 15:30 uur

tekenen

- woordenboek Nederlands

Bij alle schriftelijke examens mag een eendelig woordenboek Nederlands1 of eendelig
woordenboek Nederlands-thuistaal en thuistaal-Nederlands gebruikt worden,
en een niet-grafische rekenmachine.

Let op! Er zijn versies van ‘woordenboek Nederlands’ die niet toegestaan zijn. Zij bevatten begrippenlijsten van
verschillende vakken. Zie de toelichting op de laatste pagina (23) van deze examengids.
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Rooster Centrale Examens

VMBO-TL 2e tijdvak en

Toegestane Hulpmiddelen

Het lokalenrooster voor het Centrale Examen wordt bekendgemaakt via de website.
extra hulpmiddelen
(zie ook pag. 13ev)
maandag

14 juni

13:30 - 15:30 uur

Nederlands

- woordenboek Nederlands

dinsdag

15 juni

13:30 - 15:30 uur

Wiskunde

- grafische rekenmachine

woensdag

16 juni

13:30 - 15:30 uur

Tekenen

- woordenboek Nederlands

donderdag

17 juni

13:30 - 15:30 uur

Nask 1

- BINAS 6e druk

vrijdag

18 juni

13:30 - 15:30 uur

economie

maandag

21 juni

09:00 - 11:00 uur

geschiedenis

dinsdag
dinsdag

22 juni
22 juni

09:00 - 11:00 uur
13:30 - 15:30 uur

Duits
biologie

- woordenboek N-D/D-N

woensdag

23 juni

13:30 - 15:30 uur

Engels

- woordenboek N-E/E-N

vrijdag

25 juni

13:30 - 15:30 uur

Frans

- woordenboek N-F/F-N

Bij alle schriftelijke examens mag een eendelig woordenboek Nederlands2 of eendelig
woordenboek Nederlands-thuistaal en thuistaal- Nederlands gebruikt worden,
en een niet-grafische rekenmachine.

Let op! Er zijn versies van ‘woordenboek Nederlands’ die niet toegestaan zijn. Zij bevatten begrippenlijsten van
verschillende vakken. Zie de toelichting op de laatste pagina (23) van deze examengids.
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Rooster Centrale Examens

VMBO-TL 3e tijdvak

Het lokalenrooster voor het Centrale Examen wordt bekendgemaakt via de website.
dinsdag

6 juli

09:00 - 11:00 uur
13:30 - 15:30 uur

Nederlands
geschiedenis

woensdag

7 juli

09:00 - 11:00 uur
13:30 - 15:30 uur
13:30 - 15:30 uur

wiskunde
biologie
Nask 1

donderdag

8 juli

09:00 - 11:00 uur
13:30 - 15:30 uur
13:30 - 15:30 uur

economie
Engels
Frans

vrijdag

9 juli

13:30 - 15:30 uur

Duits

De toegestane (extra) hulpmiddelen voor de centrale examens gelden voor alle tijdvakken, ook voor tijdvak
3 dus. Zie pagina 15.
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De Organisatie van het Examen VMBO-TL
-

Zorg dat je iedere zitting minstens 15 minuten vóór aanvang aanwezig bent.

-

Tijdens het examen mag je je plaats niet verlaten.

-

Maak vóór het examen begint gebruik van het toilet; lopen tijdens het examen stoort de
andere kandidaten.

-

Extra papier vraag je door je hand op te steken.

-

Je mag uitsluitend werken op door de school gewaarmerkt papier; werk ingeleverd op
niet-gewaarmerkt papier is derhalve ongeldig.

-

Je kladpapier hoef je niet in te leveren.

-

Aan het einde van de zitting mag je de opgaven meenemen; wanneer je voortijdig de zaal verlaat
moet je die opgaven dus op je tafel laten liggen.

-

-

Alle ingeleverde werken moeten voorzien zijn van
-

Naam

-

Examennummer

-

Vak

-

Afdeling

-

Datum

Als je werk uit meerdere vellen papier bestaat, nummer je de vellen opeenvolgend en
voorzie je elk blad van naam en examennummer.

-

Als je klaar bent met het werk, kun je door je hand op te steken een surveillant waarschuwen,
die dan het werk ophaalt.

-

Daarna kun je, telkens in groepen en per kwartier, de examenzaal verlaten nadat de
surveillant daartoe een teken heeft gegeven.

-

Zorg dat je bij het weggaan je medekandidaten niet stoort.

-

Zorg dat je werk er leesbaar en netjes uitziet,
-

Schrijf met een donkerblauwe of zwarte pen.

-

Tekeningen en grafieken alleen met potlood.

-

Gebruik de kantlijn.

-

Laat tussen twee antwoorden minimaal één regel open.

-

Controleer je werk op reken- en spelfouten, en op het aantal vragen.
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Algemene Regels tijdens het Examen
-

Iemand die meer dan een half uur te laat is, mag niet tot de examenzaal worden toegelaten.

-

Niemand mag de examenzaal binnen een half uur na aanvang van de zitting verlaten.

-

Niemand mag de examenzaal verlaten zonder toestemming.

-

Voor iemand die later binnenkomt (max. een half uur na aanvang) geldt de officieel
vastgestelde eindtijd. Zo’n kandidaat mag niet langer aan het examen werken.

-

Slechts iemand die met toestemming van de Inspectie examenverlenging heeft gekregen
mag langere tijd aan het examen besteden.

-

Tijdens de zitting verlaat niemand zijn plaats: extra papier vraag je aan de surveillanten
door een hand op te steken.

-

Wie onregelmatigheden pleegt kan van verdere deelname aan het examen uitgesloten worden.

-

Deelname aan een zitting betekent dat je beoordeeld wordt op wat je tijdens deze zitting
presteert.

-

Het werk kan in bepaalde gevallen door de inspecteur ongeldig verklaard worden als
iemand tijdens een zitting ziek wordt. Daarmee kan uitstel naar het 2e tijdvak worden toegestaan.

-

In zeer bijzondere omstandigheden - thuis of van jou persoonlijk - kan van tevoren uitstel
tot het 2e tijdvak aangevraagd worden bij de rector.

-

Je mag geen examenwerk maken met potlood (uiteraard behalve tekeningen en grafieken).

-

Er mag niets mee naar binnen worden genomen in de examenzaal behalve: pen, potlood, gum,
geometrische driehoek, liniaal, passer en de toegestane hulpmiddelen die niet door de school
worden verzorgd zoals: rekenapparaat en tabellenboekjes. Dus geen: pennenmapjes, tassen, enz.

-

Kandidaten mogen geen TIPP-EX (correctievloeistof) gebruiken. Gewoon ouderwets doorstrepen
dus!

-

Mobiele telefoons mag je tijdens de examens niet bij je hebben! Ook gebruik als tijdwijzer is dus
niet toegestaan! De veiligste oplossing: thuislaten!! Anders: uitzetten en inleveren voor de duur
van de zitting vóór de aanvang van elk examen!
Deze regel geldt ook voor smart-watches en andere apparatuur die in verbinding staat met de
buitenwereld.

-

Eten en drinken is toegestaan, mits het geen overlast oplevert, dus geen blikjes etc..
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Toegestane hulpmiddelen VMBO-TL 2021
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

Alle schriftelijke examens

Alle leerwegen

Woordenboek Nederlands
of woordenboek
Nederlands-vreemde taal en
vreemde taal-Nederlands

Moderne vreemde talen

Alle leerwegen

Woordenboek naar en
vanuit de vreemde taal op
verzoek ook Engels-Engels

Papieren cse’s
Nederlands

Alle leerwegen

Voorbeeld briefsjabloon
Nederlands niet toegestaan

Wiskunde

Alle leerwegen

Naast of in plaats van de
geometrische driehoek: een
windroos
Roosterpapier in cm2

NASK 1

Alle leerwegen

Door CvE goedgekeurd
informatiemateriaal

cpe beeldend

GL en TL (cpe beeldend)

De informatie over de
benodigde materialen,
grondstoffen,
gereedschappen en/of
hulpmiddelen bij de
praktische opdrachten van
het cpe wordt elk jaar in de
instructie voor de
examinator meegedeeld. Het
gebruik van een
woordenboek Nederlands is
bij het cpe niet toegestaan.
Wel bij het cse.
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Aanvulling:
Het is de kandidaat niet toegestaan tijdens het examen gebruik te maken van de
grafische rekenmachine of andere materialen van een andere kandidaat.
Het elektronisch rekenapparaat
Bij de vakken zonder grafische rekenmachine is een machine met basisbewerkingen voldoende.
Meer bewerkingen zijn toegestaan, maar
Niet toegestaan is het gebruik van apparaten die:
- Op het lichtnet aangesloten moeten worden.
- Tijdens het examen opgeladen moeten worden.
- Geluidsoverlast bezorgen.
- Zijn voorzien van een schrijfrol, alarminstallatie, dan wel zend- en/of ontvangstmogelijkheden.
- Alfanumeriek zijn.
- Grafieken kunnen weergeven in het afleesvenster.
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De Slaagnorm VMBO-TL
De kandidaat die eindexamen vmbo heeft afgelegd, is geslaagd indien hij:
- Het rekenkundig gemiddelde van zijn bij het centraal examen behaalde cijfers tenminste 5,5 is,
- Voor al zijn vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 6 of meer heeft behaald,
- Voor het vak Nederlands minimaal het eindcijfer 5 heeft behaald,
- Voor één van zijn vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 5 en voor de overige vakken
waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 6 of meer heeft behaald, dan wel,
- Voor één van zijn vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 4 en voor de overige vakken
waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 6 of meer heeft behaald, waarvan er één als
eindcijfer 7 is,
- Voor twee van zijn vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer een 5 heeft behaald en
voor de overige vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 6 of meer heeft behaald,
waarvan er één als eindcijfer 7 is,
- En de vakken culturele en kunstzinnige vorming en lichamelijke opvoeding van het gemeenschappelijk
deel van elke sector, zijn beoordeeld als “voldoende” of “goed”,
- Het profielwerkstuk met een voldoende of goed heeft afgerond.
*Aanpassing uitslagbepaling examenjaar 2021
Na het afleggen van het volledige eindexamen, mag een leerling een vak uit de vakkenlijst
wegstrepen als hij of zij daardoor alsnog kan slagen. Dit vak mag geen kernvak (Nederlands) zijn.
Het eindresultaat van dit vak telt dan niet mee in de uitslagbepaling, maar wordt wel vermeld op de
cijferlijst.
Zo bereken je het gemiddelde cijfer CE
Je centraal examencijfers zijn in een decimaal nauwkeurig. Tel al je centraal examencijfers op (niet
afronden!) en deel dit getal door het aantal vakken. Met een gemiddelde van 5,50 ben je geslaagd,
met een gemiddelde van 5,49 of lager ben je gezakt.
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Uitslag Centraal Eindexamen 1e tijdvak CE
Na de tweede correctie door een gecommitteerde hebben we de scores voor alle examens
waaraan je deelgenomen hebt. Op donderdag 10 juni krijgen we dan van overheidswege de
omzettingstabellen. We berekenen je eindcijfer per vak en leggen de resultaten voor aan de
vergadering van docenten/examinatoren. De vergadering van examinatoren bepaalt de uitslag op
basis van de landelijke slaagregeling.
De uitslagvergadering van het 1e tijdvak is voorlopig gepland op donderdag 10 juni:
VMBO 12:00 uur (onder voorbehoud).
De mentoren gaan na de vergadering alle kandidaten die hun CE in het eerste tijdvak hebben
afgerond bellen, te beginnen met de nog niet geslaagden. Dit wordt voor het VMBO vanaf circa
14:30 uur.
Het is wel zaak dat de kandidaten omstreeks die tijd thuis in de buurt van de telefoon te vinden zijn,
en zeker niet (elk jaar weer hetzelfde) elkaar precies rond die tijd gaan bellen, zodat de mentor zijn
boodschap niet kwijt kan!
Alle kandidaten krijgen op school, ook schriftelijk bericht omtrent de uitslag.
De voorlopige cijferlijst (voorlopig, want je mag deelnemen aan een herexamen) moet op donderdag
10 juni omstreeks 16:00 uur door de geslaagden afgehaald worden bij de mentor.
Tevens ontvang je een kopie van je cijferlijst. Hierop moet je als kandidaat aangeven welk vak je
wenst te herkansen (= herexamen CE).
Wanneer je aan een herexamen wilt deelnemen, vul je het betreffende blokje* op het formulier in en
levert het zo snel mogelijk (maar uiterlijk vrijdag 11 juni vóór 12:00 uur) in bij de secretaris
eindexamens. Ook als je niet deelneemt aan een herexamen lever je de getekende kopie van de
cijferlijst in. Van de voorlopige cijferlijst die in je bezit blijft kun je een kopie maken om op te sturen
naar de vervolgopleiding waarvoor je je hebt aangemeld.
* In examenjaar 2021 mogen leerlingen in twee vakken een herexamen afleggen.
Indien je nog niet geslaagd bent, kom je op vrijdagochtend 11 juni naar school.
Je mentor geeft aan hoe laat je verwacht wordt. Je ontvangt dan de voorlopige cijferlijst (en een
kopie cijferlijst).
Samen met de mentor en of de teamleider wordt besproken in hoeverre een herexamen nog kansen
biedt, en welk advies de examinatoren daarover hebben afgegeven.
Wanneer je aan een herexamen wilt deelnemen, vul je het betreffende blokje in op de kopie van
de cijferlijst, en levert deze zo snel mogelijk daarna, uiterlijk vóór vrijdag 11 juni 12:00 uur) in
bij de examensecretaris .
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HET 2e TIJDVAK
Kandidaten die in schooljaar 2020-2021 eindexamen afleggen mogen examenjaar 2021 in TWEE
vakken herexamen afleggen.
Kandidaten die in tijdvak 1 een volledig examen hebben afgelegd kunnen in tijdvak 2 hun
herexamens afleggen.
Bij de uitslagvergadering zal aan de vakdocenten advies gevraagd worden omtrent de keuze
van het herexamenvak. Vraag dat dus aan je mentor, maar benader ook de vakdocent zelf als
je twijfelt.
Kandidaten die in het eerste tijdvak examens nog niet gemaakt hebben, leggen deze af in tijdvak 2.
Hun herexamens kunnen zij dan pas afleggen in tijdvak 3.

Uitslag Centraal Eindexamen 2e tijdvak CE
De bekendmaking van de normering van de Centrale Examens 2e tijdvak vindt plaats op
vrijdag 2 juli 2021.
Voor leerlingen die in tijdvak 1 een volledig eindexamen hebben afgelegd, en in tijdvak 2 hun
herexamens:
 Kandidaten waarvan de uitslag na tijdvak 1 bepaald is, en nog niet geslaagd waren.
Na omzetting in cijfers wordt de definitieve uitslag per kandidaat vastgesteld. De
kandidaten krijgen in de loop van de ochtend telefonisch bericht van de mentor.
 Kandidaten waarvan de uitslag na tijdvak 1 bepaald is, die wel geslaagd waren en een
herexamen afgelegd hebben als herprofilering/cijferverbetering. Zij ontvangen niet
automatisch bericht hierover. Zij kunnen voor nadere informatie telefonisch contact
opnemen met de teamleider of mentor.
Voor leerlingen die hun eindexamen pas voltooid hebben in het tweede tijdvak:
Na de tweede correctie van alle vakken in tijdvak 1 en 2 door een gecommitteerde, hebben we
de scores voor alle examens waaraan je deelgenomen hebt. Op vrijdag 2 juli krijgen we dan
van overheidswege de omzettingstabellen. We berekenen je eindcijfer per vak en leggen de
resultaten voor aan de vergadering van docenten/examinatoren. De vergadering van
examinatoren bepaalt de uitslag op basis van de landelijke slaagregeling. Alleen leerlingen
die pas in het tweede tijdvak voor al hun vakken hebben deelgenomen aan het CE krijgen op
2 juli een eerste uitslag.
De uitslagvergadering van het 2e tijdvak is voorlopig gepland op vrijdagochtend 2 juli.
De mentoren gaan na de vergadering alle kandidaten bellen.
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Alle kandidaten die hun CE in het tweede tijdvak hebben afgerond krijgen op 2 juli de uitslag
ook op schrift. Deze moet samen met de voorlopige cijferlijst (voorlopig, want je mag nog
deelnemen aan herexamens) afgehaald worden op vrijdag 2 juli omstreeks 14:00 uur bij
de mentor.
Tevens ontvang je een kopie van je cijferlijst. Hierop moet je als kandidaat aangeven welke
vakken* je wenst te herkansen (= herexamen CE). Op deze kopie zit ook een sticker die je
moet invullen over je vervolgopleiding. Leerlingen die hun eindexamen hebben afgerond
tijdens het tweede tijdvak kunnen hun herexamens afleggen in het derde tijdvak.
* In examenjaar 2021 mogen leerlingen in twee vakken een herexamen afleggen.
Wanneer je aan één of twee herexamens wilt deelnemen, vul je het betreffende blokje op het
formulier in (bij het vak dat je wilt herkansen) en levert het zo snel mogelijk (maar uiterlijk
maandag 5 juli vóór 12:00 uur) in bij de leerlingenadministratie. Ook als je niet deelneemt
aan de herexamens lever je de getekende kopie van de cijferlijst in.
Van de voorlopige cijferlijst die in je bezit blijft kun je een kopie maken om op te sturen naar
de vervolgopleiding waarvoor je je hebt aangemeld.
Indien je met deze uitslag na tijdvak 2 nog niet geslaagd bent, kom je op vrijdag 2 juli naar
school. Je mentor geeft aan hoe laat en waar je verwacht wordt. Je ontvangt dan de
voorlopige cijferlijst (en een kopie cijferlijst).
Samen met de mentor wordt besproken in hoeverre een herexamen nog kansen biedt, en welk
advies de examinatoren daarover hebben afgegeven.
Wanneer je aan één of twee herexamens wilt deelnemen, vul je het betreffende blokje in op
de kopie van de cijferlijst, en levert deze zo snel mogelijk daarna (maar uiterlijk
maandag 5 juli vóór 12:00 uur in bij de leerlingenadministratie).

HET 3e TIJDVAK
Is bestemd voor:
**

Kandidaten die in het eerste en het tweede tijdvak hun examen niet hebben kunnen
afsluiten (vanwege ziekte e.d.).

**

Kandidaten die in het tweede tijdvak hun examen hebben afgesloten maar nog recht
hebben op een herkansing.

**

Kandidaten die in het tweede tijdvak hun herexamens niet hebben kunnen afleggen.

Het rooster voor het 3e tijdvak vind je op pagina 12
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Uitslag Centraal Eindexamen 3e tijdvak CE
De bekendmaking van de normering van de Centrale Examens 3e tijdvak vindt plaats op
donderdag 15 juli 2021.
Voor leerlingen die pas na tijdvak 2 een volledig eindexamen hebben afgelegd:
 Kandidaten waarvan de uitslag na tijdvak 2 bepaald is, en nog niet geslaagd waren.
Na omzetting in cijfers wordt de definitieve uitslag per kandidaat vastgesteld. De
kandidaten krijgen in de loop van de ochtend telefonisch bericht van de mentor.
 Kandidaten waarvan de uitslag na tijdvak 2 bepaald is, die wel geslaagd waren en een
herexamen afgelegd hebben als herprofilering/cijferverbetering. Zij ontvangen niet
automatisch bericht hierover. Zij kunnen voor nadere informatie telefonisch contact
opnemen met de mentor.

DIPLOMA UITREIKING
De feestelijke uitreiking van de diploma’s is voor het VMBO-TL gepland op
dinsdag 20 juli. Uitnodiging volgt na uitslag 1e tijdvak.
Alle geslaagde kandidaten (na tijdvak 1, 2 en 3) ontvangen dan hun diploma.
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Docenten / Examinatoren eindexamen 2021 VMBO-TL
Biologie

Mw. B. van Rijn
Mw. W. Libens

Duits

Dhr. H. Nelissen
Mw. E. Zegels

Economie

Dhr. F. Dassen

Engels

Mw. T. Vahsen
Mw. I. Prick

Frans

Dhr. J. van Petten

Geschiedenis

Mw. G. Feij

Nask 1

Mw. B. Vossen

Nederlands

Mw. F. van Rijn
Mw. K. Schiffelers

Tekenen

Mw. K. Vossen

Wiskunde

Mw. G. Mantz
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'Woordenboek Nederlands'
als hulpmiddel bij het eindexamen
Een eendelig verklarend woordenboek Nederlands is toegestaan bij alle schriftelijke
examens.
In plaats van het eendelig woordenboek Nederlands mag ook gebruikgemaakt worden van
een
woordenboek van Nederlands naar een vreemde taal (bijvoorbeeld naar de thuistaal van de
kandidaat).
Bij vakspecifieke termen kan het woordenboek echter ook aanleiding geven tot verwarring.
Een voorbeeld: eentonigheid heeft in het vak muziek een betekenis die niet strookt met de
beschrijving in een woordenboek. In situaties zoals het gegeven muziekvoorbeeld is de
vakinhoudelijke omschrijving de geldige. Voor een inhoudelijk afwijkende omschrijving
worden geen punten toegekend, ook niet als de kandidaat deze omschrijving letterlijk aan
het woordenboek heeft ontleend.
Let goed op! De hieronder afgebeelde versies van ‘woordenboek Nederlands’ zijn niet
toegestaan als hulpmiddel, ook niet als er een meer recente uitgave beschikbaar komt.

NIET TOEGESTAAN ALS HULPMIDDEL BIJ HET CENTRAAL EXAMEN
De bedoelde documenten zijn namelijk geen woordenboeken. Het blijkt te gaan om lijsten
met omschrijvingen van vakinhoudelijke begrippen die een leerling moet kennen. Deze
documenten zijn om die reden uiteraard NIET toegestaan als hulpmiddel tijdens de centrale
examens.
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