EXAMENINSTRUCTIE KANDIDATEN 2019
Dit pakket bevat de volgende informatie:
1. Regels examen
2. Uitslag examen (diploma-uitreiking, vervolgopleiding):
 A geslaagd
 B extra vak
 C herkansing

verplichte aanwezigheid op woensdag 12 juni
vanaf 12.00u gezakte kandidaten,
vanaf 13.30u gezakte kandidaten met nog mogelijkheden op
slagen (het precieze tijdstip wordt telefonisch met iedere
kandidaat afgesproken!),
vanaf 15.30u geslaagde kandidaten
3. Inleveren kluissleutels
4. Roosters



1e tijdvak
2e tijdvak

5. Informatie over oefenexamens en antwoorden + norm van examens 2019

Exameninstructie Centraal Schriftelijk Eindexamen 2019

LEES DIT GOED!

1. REGELS
-

-

-

-

-

Bel tijdig naar school (073-5512213) bij ziekte of in geval van mogelijk te laat komen.
In deze gevallen neem je altijd contact op met de secretaris eindexamens (de heer Leijten), de
coördinator eindexamens (de heer Van Heertum) of met mevrouw Schuijffel.
Dus niet uitsluitend melden bij de conciërge!
Kijk goed naar het tijdstip waarop je aanwezig moet zijn. Bij ieder examen: 15 minuten voor aanvang
aanwezig (08.45u of 13.15u). Op maandag 20 mei bij wiskunde graag 30 minuten voor aanvang
aanwezig zijn (13.00u!)
Woordenboeken, atlassen etc. worden gecontroleerd.
Jassen, tassen, mobiele telefoons en hoofddeksels zijn niet toegestaan in de examenzaal.
In de examenzaal zijn plaatsen toegewezen aan de examenkandidaten. Op de tafel ligt een kaartje met
daarop je naam en examennummer. Het examennummer is het leerlingnummer, zoals ook vermeld op
de schoolpas. Bij ieder examen zit je op een andere plaats.
Wie te laat komt, mag nog een half uur na aanvang het examenzaal betreden. Tijd wordt niet
bijgeteld.
Wie klaar is, mag de zaal verlaten behalve het laatste kwartier: dan dient de kandidaat die klaar is het
werk bij zich te houden en te wachten tot het einde!
Tipp-ex is niet toegestaan. Schrijf in blauw of zwart, schrijven met potlood is niet toegestaan
(grafieken/tekeningen mogen wel met potlood).
De opgaven mogen de examenzaal niet verlaten voor het officiële eindtijdstip van de zitting.
Kandidaten die de zaal eerder verlaten hebben, kunnen ½ uur na het einde van de zitting hun opgaven
en kladpapier komen ophalen in lokaal 52, maar alléén wanneer zij die bij het inleveren van hun
werk aan de bovenzijde van het voorblad van hun naam hebben voorzien. Indien de opgaven na
enkele dagen níet zijn opgehaald, worden ze weggegooid!
Alle antwoordpapier dient voorzien te worden van naam en examennummer: indien je meer dan één
antwoordblad gebruikt, dan de bladen nummeren.
Ook kladpapier van naam en nummer voorzien.
Bij de moderne vreemde talen wordt een speciaal antwoordformulier verstrekt: ook dit voorzien van
naam en examennummer.
Wie meer papier wil hebben, steekt zijn/haar hand op.
Kandidaten mogen geen enkel papier meenemen (naar en uit de zaal!)
Wie op een laptop werkt, vult daartoe het formulier in dat hij/zij aantreft op het tafeltje
Mee te brengen door de kandidaat:
Let op: de school verstrekt deze materialen níet tijdens de examens !!!!
alle vakken:
basispakket hulpmiddelen:
schrijfmateriaal, tekenpotlood, blauw en rood kleurpotlood, vlakgum,
liniaal met millimeterverdeling, passer, geodriehoek, elektronisch
rekenapparaat (niet grafisch) en reservebatterijen;
één eendelig verklarend Nederlands woordenboek.
klassieke talen:
woordenboek (met grammaticaoverzicht)
zowel vanuit als naar de klassieke taal is één woordenboek toegestaan
(bijv. Hupperts)
moderne vreemde talen:
woordenboek: zowel vanuit als naar de moderne vreemde taal is één
woordenboek toegestaan.
wiskunde A, B, C:
één, door de school goedgekeurde, grafische rekenmachine

(denk aan reservebatterijen!): het geheugen dient te zijn
geblokkeerd door een examenstand; een gewone rekenmachine is
NIET toegestaan!
natuurkunde, aardrijkskunde
één, door de school goedgekeurde, niet- grafische rekenmachine
economie, biologie, scheikunde (denk aan reservebatterijen!)

natuurkunde, scheikunde:
biologie
-

De school verstrekt:
klassieke talen:
aardrijkskunde:

Binas-boek 6e druk

(op verzoek) grammatica-overzicht (zit ook al in meeste
woordenboeken)
Grote Bosatlas 54e druk

Let op:
het is niet toegestaan om een eigen (gekleurde) alfabetindeling te maken in woordenboeken en/of
Binas. Controleer deze boeken dus goed hierop en verwijder alle bijgeschreven teksten om uitsluiting
van het examen te voorkomen!!

2. UITSLAG

-

Uitslag 1e tijdvak:

-

Ophalen voorlopige cijferlijst, ondertekenen diploma en eventueel opgave 2e tijdvak:

Telefonisch: woensdag 12 juni, zo spoedig mogelijk.
Eerst worden alle niet-geslaagden gebeld.
Pas wanneer die kandidaten allemaal op de hoogte zijn,
worden de geslaagden gebeld.
De mentoren delen de uitslag mee. Zorg daarom dat je mentor je
telefonisch kan bereiken via je vaste of mobiele nummer.

WOENSDAG 12 JUNI 2019
Let op: -gezakte kandidaten vanaf 12.00 uur aanwezig!!
-(nog) niet-geslaagde kandidaten vanaf 13.30 uur aanwezig!!
(tijdstip wordt per kandidaat afgesproken)
-geslaagde kandidaten vanaf 15.30 uur aanwezig!!
AANWEZIGHEID VERPLICHT !!!

-

Uitslag 2e tijdvak:

vrijdag 28 juni 2019

-

Diploma-uitreiking:

woensdag 3 juli 2019 om 16.00 uur.

A

De kandidaat is geslaagd indien hij/zij:
 voor al zijn/haar vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 6 of meer heeft
behaald;

 voor al zijn/haar vakken waarvoor hij/zij Centraal Examen heeft gedaan minimaal 5,50
gemiddeld heeft gehaald bij het Centraal Examen;
 voor één van zijn/haar 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;
 voor één van zijn/haar 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,
met dien verstande dat het gemiddelde van alle eindcijfers minimaal 6,0 bedraagt;
 voor 2 van zijn/haar vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 5 heeft behaald
dan wel voor één van deze vakken als eindcijfer een 4 en voor één van deze vakken als
eindcijfer een 5 heeft behaald, en voor de overige vakken waarvoor een eindcijfer is
vastgesteld, als eindcijfer 6 of meer heeft behaald, met dien verstande dat het gemiddelde van
alle eindcijfers minimaal 6,0 bedraagt;
 voor de kernvakken Nederlands, Engels, wiskunde (A,B,C) niet meer dan één 5
heeft als eindcijfer en géén eindcijfer lager heeft dan 5;
 voor het vak LO een beoordeling ‘voldoende’ of ‘goed’ heeft behaald.
Zie hiervoor ook artikel 19 van het ‘examenreglement en PTA algemeen’ van juni 2018, op de website van
de school na te lezen bij downloads.
De kleine vakken uit het gemeenschappelijk deel, te weten maatschappijleer, algemene
natuurwetenschappen en het profielwerkstuk leveren gezamenlijk één cijfer op: het combinatiecijfer.
De ondergrens voor de afzonderlijke vakken is 4. De eindcijfers van deze vakken, dus de afgeronde
cijfers, worden gemiddeld. Het combinatiecijfer zelf wordt ook afgerond. Het telt mee als één cijfer in
de slaag/zakbepaling en kan dus ook eventuele onvoldoendes compenseren.
Met een eindcijfer van 3 of lager is de kandidaat afgewezen. Dit geldt ook voor het eindcijfer per
onderdeel van het combinatiecijfer: de kandidaat met een 3 voor maatschappijleer is afgewezen.
B

Extra vak:

Een bijzondere bepaling regelt de rol van een extra vak. De uitslag wordt vastgesteld op een reeks van
cijfers die samen een volledig examen vormen. Heeft een kandidaat in meer vakken dan het vereiste
minimum examen gedaan, dan kan een extra vak buiten beschouwing worden gelaten. Als daardoor de
kandidaat kan slagen, móet dat zelfs gebeuren. De kandidaat bepaalt of het resultaat van het extra vak
op de cijferlijst wordt vermeld.
C

De herkansingsregeling houdt in dat iedere kandidaat het recht krijgt voor één vak uit zijn CE-vakken
deel te nemen aan het Centraal Examen in het 2e tijdvak, dit jaar op maandag 17 juni, dinsdag 18 juni,
en woensdag 19 juni. Dus ook de kandidaat die reeds geslaagd is, maar een bepaald cijfer wil verhogen,
bijvoorbeeld:
- om een hoger gemiddelde te bereiken, en/of
- omdat hij voor dat vak voor zijn verdere studie een voldoende moet hebben, en/of
- omdat hij zonder meer die ene onvoldoende wil wegwerken en/of
- omdat hij het judicium cum laude wil behalen (zie artikel 22.5 van het ‘examenreglement en PTA
algemeen’ van juni 2018, op de website van de school na te lezen bij downloads)
Ook een kandidaat die niet meer kan slagen, kan deelnemen.
Alle kandidaten zijn verplicht woensdag 12 juni op school te komen om de eerste uitslag
schriftelijk in ontvangst te nemen. Gezakten zijn uiterlijk aanwezig om 12.00 uur, nog níetgeslaagden zijn uiterlijk aanwezig om 13.30 uur en geslaagden zijn uiterlijk aanwezig om 15.30
uur (en dus níet later dan deze tijdstippen!!)
Nog diezelfde dag dienen zij schriftelijk, vóór het verlaten van de school, mede te delen of zij aan
het 2e tijdvak deelnemen.

Als de kandidaat afziet van deelname aan het 2e tijdvak, dan wordt de eerste uitslag automatisch de
definitieve uitslag. Vindt wel deelname plaats, dan vervangt de uitslag die hierna wordt bepaald de
eerste uitslag. Hierbij geldt: "hoogste cijfer telt".

3. KLUISSLEUTELS
Tevens dienen kandidaten op woensdagmiddag 12 juni hun twee originele kluissleutels in te
leveren, (bij de heer Van der Steen) in de garderobe.
Indien akkoord, ontvangt de kandidaat van hem een ondertekend briefje, waarmee bij de heer Van
Heertum de borg van €20,- terugontvangen kan worden met als voorwaarde dat alle administratieve
verplichtingen (bij de mediatheek) zijn afgehandeld (boete- en leengelden, alle materialen/ boeken
retour die met de schoolpas zijn geleend!). Een allerlaatste mogelijkheid voor het inleveren van
kluissleutels is op dinsdag 2 juli bij het inleveren van de boeken.
Wanneer een kandidaat deze (mid)dag géén kluissleutels heeft ingeleverd, wordt het slot van het
kluisje vervangen en is er géén recht meer op het terug ontvangen van de borg!!

4. ROOSTERS
A 1e tijdvak 2019
1. Alle examens worden afgenomen in examenzaal 60 en, indien nodig, examenzaal 59.
2. Indien bij een vak geen locatie staat aangegeven, geldt altijd: examenzaal 60.
3. Kandidaten die recht hebben op extra tijd zitten altijd in examenzaal 60, met uitzondering van
kunst: dan zitten deze kandidaten in lokaal 25 (computerlokaal).
4. Kandidaten die werken op een laptop zitten altijd in examenzaal 60.
5. Bij de hierna vermelde roosters beginnen de examens 15 minuten na het genoemde tijdstip, dus
’s morgens om 9.00 uur en ’s middags om 13.30 uur.

donderdag

9 mei

08.45-12.00

Grieks

13.15-16.30

scheikunde

woordenboek+grammatica-overzicht
(29 kandidaten)
gewone rekenmachine (76 kandidaten)

vrijdag

10 mei 13.15-16.30

Nederlands
examenzaal 59
examenzaal 60

woordenboek; (102 kandidaten)
6C + 6D (44 kandidaten)
6A + 6B (57 kandidaten)

maandag

13 mei 08.45-12.00
13.15-16.30

geschiedenis
biologie

(32 kandidaten)
gewone rekenmachine (56 kandidaten)

dinsdag

14 mei 08.45-11.30
13.15-16.30

Duits
economie

woordenboek; (23 kandidaten)
gewone rekenmachine (67 kandidaten)

woensdag

15 mei 08.45-12.00

kunst algemeen
computerlokaal 25

(10 kandidaten)

Engels
examenzaal 59
examenzaal 60

woordenboek; (103 kandidaten)
6C + 6D (44 kandidaten)
6A + 6B (58 kandidaten)

13.15-16.00

vrijdag

17 mei 08.45-12.00
13.15-16.30

aardrijkskunde
natuurkunde

Grote Bosatlas 54e druk; (14 kandidaten)
gewone rekenmachine (77 kandidaten)

maandag

20 mei 08.45-12.00
13.15-16.30

filosofie
wiskunde
examenzaal 59
examenzaal 60

(21 kandidaten)
grafische rekenmachine*
wiskunde A (40 kandidaten)
wiskunde B (63 kandidaten)

dinsdag

21 mei 08.45-12.00

Latijn

woordenboek+grammatica-overzicht
(78 kandidaten)

woensdag

22 mei 13.15-16.00

Frans

woordenboek; (25 kandidaten)

*gebruik hiervan is alleen toegestaan als het geheugen van de grafische rekenmachine is geblokkeerd
door een examenstand;
de volgende rekenmachines zijn in ieder geval toegestaan: Casio fx-9860GII (SD) met examenstand:
OS 2.07 en hoger, fx-CG20 met examenstand OS 2.01 en hoger, fx-CG50,
HP Prime, TI-84 Plus T vanaf versie OS 5.1 (basisversie met LED-lampje), TI-84 Plus CE-T vanaf
versie OS 5.1.5 en TI-Nspire CX (alleen de versie zonder CAS) vanaf versie OS 4.4.0.532;
In rekenmachines met een SD-slot mag tijdens het eindexamen geen SD-kaart zitten.

B 2e tijdvak 2019
maandag

17 juni

13.15-16.00
13.15-16.30

Engels (woordenboek)
Nederlands (woordenboek)
economie (gewone rekenmachine), filosofie

dinsdag

18 juni

08.45-12.00
13.15-16.00
13.15-16.30

woensdag

19 juni

13.15-16.30

Latijn (woordenboek + grammatica-overzicht)
Frans (woordenboek), Duits (woordenboek)
geschiedenis, Grieks (woordenboek + grammatica-overzicht)
wiskunde A (één grafische rekenmachine)
natuurkunde, scheikunde, (gewone rekenmachine, Binas)
wiskunde B (één grafische rekenmachine)
biologie (gewone rekenmachine, Binas)
kunst algemeen (computerlokaal 25)
aardrijkskunde (Grote Bosatlas 54e druk)

5

INFORMATIE oefenexamens en antwoorden en normen 2019
-

Antwoorden en normen dagelijks na de examenafname via:
http://examen.kennisnet.nl
Oefenexamens + antwoorden via dezelfde site.

Allerlei nuttige, praktische info vind je op www.mijneindexamen.nl

