Uilenhof
Oude Hoven 8
4205 AK Gorinchem

REGELING
CENTRAAL EXAMEN

Eerste, tweede en derde tijdvak 2022

Kandidaten moeten zich beschikbaar houden tot en met de periode van de herkansing voor een
mogelijk hernieuwd examen in één of meer vakken

Beste examenkandidaten,
In dit boekje staan alle gegevens die van belang zijn om dit schooljaar succesvol af te
ronden. Het gaat over de aanmelding voor het examen tot en met de diploma-uitreiking.
Lees dit aandachtig door en houd het de komende weken binnen handbereik.
Een extra hulpmiddel zijn de sites: examenblad.nl en mijneindexamen.nl. Hier kan je
extra aanwijzingen, oefenexamens en het rooster van het examen vinden.
Wij wensen je veel wijsheid toe.
Mevr. X.J. Wink-Scheffel – examensecretaris
Dhr. S.J. van Leeuwen – examencoördinator
BELANGRIJKE DATA EN ACTIVITEITEN TEN BEHOEVE VAN HET CENTRAAL
EXAMEN
Vrijdag 15 april
: Keuze tijdvakken doorgegeven via link
Vrijdag 21 april

: Leerlingen leveren voor 9.00 uur persoonlijk de
ondertekende brief met akkoord cijfers en keuze tijdvakken
in bij het examenbureau (XSU / LEU) of bij de receptie

9 mei t/m 11 mei

: Laatste lesdagen, facultatieve lessen, examentraining

12 mei t/m 24 mei

: Centraal Examen eerste tijdvak.

Donderdag, 9 juni

: Uitslag Centraal Examen eerste tijdvak.
: Alle kandidaten worden aan het eind van de middag gebeld
over de uitslag. Het kan enige tijd duren voordat alle
kandidaten gebeld zijn.
LET OP: mochten er calamiteiten zijn bij het bepalen van
de uitslag waardoor de uitslag niet ’s middags bekend
kan worden gemaakt, dan ontvang je via de schoolmail en
de website daarover bericht.
: Geslaagde leerlingen worden om 19:00 uur op school
verwacht om hun cijferlijst en felicitaties op te halen.

Vrijdag 10 juni

: De gezakte en nog niet geslaagde leerlingen worden om
08.30 uur op school verwacht.

Vrijdag, 10 juni

: Leerlingen leveren voor 12:00 uur aanvragen in voor de
herkansingen bij mevr. Wink-Scheffel.

13 juni t/m 25 juni

: Centraal Examen tweede tijdvak.

Vrijdag 1 juli

: Uitslag Centraal Examen tweede tijdvak.
Leerlingen leveren uiterlijk vrijdag 17:00 uur aanvragen in
voor de herkansingen bij mevr. Wink-Scheffel

Vrijdag 1 juli

: Diploma-uitreiking

6 juli t/m 9 juli

: Centraal examen derde tijdvak.

Donderdag 14 juli

: Uitslag Centraal Examen derde tijdvak.

ROOSTER CENTRAAL EXAMEN 2022
Datum

Tijden

Vak

Donderdag 12 mei

13.30 – 15.30 uur

Biologie

Vrijdag 13 mei

9.00 – 11.00 uur
13.30 – 15.30 uur

Geschiedenis
Frans

Maandag 16 mei

13.30 – 15.30 uur

Nederlands

Dinsdag 17 mei

9.00 – 11.00 uur
13.30 – 15.30 uur

Duits
Wiskunde

Woensdag 18 mei

9.00 – 11.00 uur
13.30 – 15.30 uur

Aardrijkskunde
Engels

Donderdag 19 mei

13.30 – 15.30 uur

Nask1

Vrijdag 20 mei

13.30 – 15.30 uur

Economie

Dinsdag 24 mei

13.30 - 15.30 uur

BTE

Maandag 13 juni

13.30 – 15.30 uur

Nask1

Dinsdag 14 juni

9.00 – 11.00 uur
13.30 – 15.30 uur

Geschiedenis
Nederlands

Woensdag 15 juni

13.30 – 15.30 uur

Economie

Donderdag 16 juni

13.30 – 15.30 uur

Biologie

Vrijdag 17 juni

9.00 – 11.00 uur
13.30 – 15.30 uur

BTE
Wiskunde

Maandag, 20 juni

09.00 – 11.00 uur

Duits

Dinsdag 21 juni

09.00 – 11.00 uur
13.30 – 15.30 uur

Aardrijkskunde
Engels

Woensdag 22 juni

13.30 – 15.30 uur

Frans

TWEEDE TIJDVAK

DERDE TIJDVAK
Dinsdag 5 juli

Woensdag 6 juli

Donderdag 7 juli

Vrijdag 8 juli

09.00 – 11.00 uur

Nederlands

13.30 – 15.30 uur

Geschiedenis

09.00 – 11.00 uur

Wiskunde

13.30 – 15.30 uur
09.00 – 11.00 uur

Biologie
Nask1
Aardrijkskunde
Frans

13.30 – 15.30 uur

Duits

09.00 – 11.00 uur

Economie

13.30 – 15.30 uur

Engels

Indien je in het derde tijdvak twee herkansingen moet maken die op hetzelfde
tijdstip zijn ingepland: houd er rekening mee dat je dan één examen in de ochtend
doet en op school in quarantaine moet tot de middagafname.

Aanwijzingen voor de kandidaten
1.

De examens worden afgenomen in de gymzaal

2.

Op het rooster Centraal Examen kun je zien wanneer en hoe laat het examen wordt
afgenomen.

3.

In de examenruimte is op de tafels d.m.v. een kaartje met je examennummer
aangegeven waar jij moet zitten.

4.

Iedere leerling dient uiterlijk 10 minuten voor de aanvangstijd van een
examenzitting aanwezig te zijn.
Een ieder die te laat komt, mag tot uiterlijk een half uur na aanvang van de
examenzitting worden toegelaten tot dat examen. Je levert dan het werk in op het
tijdstip dat voor andere kandidaten geldt.

5.

Basispakket hulpmiddelen.
Bij het Centraal Examen zijn bij ieder vak toegestaan:
a. schrijfmaterialen;
b. tekenpotlood;
c. blauw en rood kleurpotlood;
d. lineaal met millimeterverdeling;
e. passer;
f. geometrische driehoek;
g. vlakgom;
h. elektronisch rekenapparaat met minimaal de volgende mogelijkheden:
I.
de grondbewerkingen +, -, x, :
II.
een aparte toets voor pi
III.
toetsen voor xy, x2 en 1/x
IV.
toetsen voor sin, cos, tan in graden en hun inversen.
Een elektronisch rekenapparaat mag:
a. niet op lichtnet aangesloten moeten worden.
b. niet tijdens het examen opgeladen moeten worden.
c. geen geluidsoverlast bezorgen.
d. niet voorzien zijn van schrijfrol, alarminstallatie, dan wel zend- en/of
ontvangstmogelijkheden.
e. Een grafische rekenmachine is niet toegestaan.
Een rekenmachine moet je zelf meenemen! De exemplaren op school zijn
gereserveerd voor die leerlingen waarvan de rekenmachine tijdens het examen
opeens uitvalt.

6.

Bij alle schriftelijke examens mag een verklarend woordenboek Nederlands gebruikt
worden. Bij Frans, Duits en Engels mag je een woordenboek naar en vanuit deze taal
meenemen. Woordenboeken moet je zelf meenemen!
Bij Wiskunde mag je ook een windroos meenemen.
Bij Nask1 (Natuurkunde) krijg je het Binas informatieboek voor Nask1 uitgereikt.

7.

Tassen, etuis, geluidsdragers, smartwatches en mobiele telefoons mogen niet
meegenomen worden in de examenruimte of moeten bij de surveillant worden
ingeleverd. Telefoon uit.

8.

Je mag alleen papier gebruiken dat door de school wordt verstrekt.Dit geldt ook voor
kladpapier. Kandidaten mogen dus geen papier meenemen in de examenruimte.
9. Op elk vel eerst de kop invullen: naam, examennummer, vak en docent voor dat
vak. Voor het inleveren van je examenwerk moeten alle bladen genummerd worden.

Op het eerste vel aangeven hoeveel bladen je inlevert.
Schrijven uitsluitend met pen. Tekenen met potlood is toegestaan.
Ook mag je géén gebruik maken van correctielak, -pen of –inkt.
Bij de meerkeuzevragen moet je het nummer van de vraag, gevolgd door de
hoofdletter die bij het gekozen antwoord hoort, opschrijven.
10. Tijdens een toets van het Centraal Examen worden aan de kandidaten geen
mededelingen, van welke aard ook, aangaande de opgaven gedaan.
11. Tijdens het examen mag je het eerste uur de zaal niet verlaten. Het laatste kwartier
van het examen mag je alleen op aanwijzing van de surveillant de zaal verlaten.
12. 1. Indien een kandidaat zich ten aanzien van enig deel van het eindexamen aan enige
onregelmatigheid schuldig maakt of heeft gemaakt, kan de directeur maatregelen
nemen.
2. De maatregelen, bedoeld in het eerste lid, die afhankelijk van de aard van de
onregelmatigheid ook in combinatie met elkaar genomen kunnen worden, zijn;
a.
b.
c.
d.

het toekennen van het cijfer 1,0 voor een toets van het schoolexamen of het
centraal examen,
het ontzeggen van de deelname of de verdere deelname aan één of meer
toetsen van het schoolexamen of het centraal examen,
het ongeldig verklaren van één of meer toetsen van het reeds afgelegde deel
van het schoolexamen of het centraal examen.
het bepalen dat het diploma en de cijferlijst slechts kunnen worden uitgereikt
na een hernieuwd examen in door de directeur aan te wijzen onderdelen.
Indien het hernieuwd examen bedoeld in de vorige volzin betrekking heeft
op één of meer onderdelen van het centraal examen legt de kandidaat dat
examen af in het volgend tijdvak van het centraal examen, dan wel ten
overstaan van de staatsexamencommissie.

13. Niet aan het examen deelnemen bij ziekte is alleen toegestaan met een
doktersverklaring. Indien er sprake is van corona dan moet er direct contact worden
opgenomen met de directie en het Examenbureau.
14. Onherroepelijkheid deelname eindexamen:
Een kandidaat die tijdens de zitting onwel wordt, kan onder begeleiding van een
toezichthouder de examenruimte verlaten. In overleg met de kandidaat beoordeelt de
directeur of de kandidaat na enige tijd het werk kan hervatten. Indien de kandidaat
het werk na enige tijd hervat, kan, na overleg met de inspecteur, de gemiste tijd aan
het einde van de zitting worden ingehaald. Indien de kandidaat het werk niet kan
hervatten, verzoekt de directeur aan de inspecteur te beslissen, dat het voor een deel
gemaakte werk ongeldig is. De kandidaat mag, indien de inspecteur het werk ongeldig
verklaart, in het tweede of derde tijdvak opnieuw aan de betreffende zitting
deelnemen.
Noodscenario Indien het voorkomt dat de geheimhouding van de examens geschonden
is of afname niet mogelijk is, zoals in 2013 als gevolg van de examendiefstal, treedt er een
noodscenario in werking.
In het meest ingrijpende noodscenario kunnen één of meer centrale examens worden
uitgesteld en kan het eerste en tweede tijdvak zich uitstrekken tot het moment van de
aanvang van de vroegste vakantie.

Na het examen...
A.

Slaag-/zakregeling
Wat zijn dit jaar de exameneisen voor het VMBO?
Je bent dit jaar geslaagd als:
-

-

Het gemiddelde van al je centraal examencijfers 5,5 of hoger is (de som van je
centraal examencijfers gedeeld door het aantal vakken waarin je centraal examen
hebt gedaan). Met een gemiddelde van 5,49 ben je dus gezakt.
Lichamelijke oefening, je profielwerkstuk (voor GL/TL), het kunstvak en Godsdienst
uit het gemeenschappelijke deel moet ‘voldoende’ of ‘goed’ zijn.
Je eindcijfers (inclusief het cijfer voor maatschappijleer) ook aan de volgende eisen
voldoen:
Al je eindcijfers zijn 6 of hoger, of
Je hebt één 5 en al je andere eindcijfers zijn 6 of hoger, of
Je hebt één 4 en al je andere eindcijfers zijn 6 of hoger, waarvan er ten minste één
7 of hoger is, of
Je hebt twee 5-en en al je andere eindcijfers zijn 6 of hoger, waarvan er tenminste
één 7 of hoger is.
Geen eindcijfer is 3 of lager.
Het eindcijfer voor Nederlands is niet lager dan een 5.
Je hebt deelgenomen aan de rekentoets indien je geen wiskunde in je vakkenpakket
hebt.
Extra regeling
Om te slagen kun je dit jaar één vak wegstrepen, behalve het vak Nederlands.
Het eindresultaat voor dit vak telt dan niet mee in de uitslagbepaling, zoals de
berekening van de 5,5 regel, of het aantal toegestane onvoldoendes. De
resultaten van het weggestreepte vak worden wel vermeld op de cijferlijst zodat
het totale vakkenpakket en de behaalde resultaten inzichtelijk zijn.

Nadat definitief de uitslag is vastgesteld wordt de vermelding GL of TL toegevoegd aan
diploma en cijferlijst.
B. Uitslag 1e tijdvak - uitreiking cijferlijsten - uitreikingherkansingsformulieren.
Donderdag, 9 juni
Alle kandidaten worden in de middag gebeld over de uitslag. Het kan enige tijd duren
voordat alle kandidaten gebeld zijn. Aanvang van bellen wordt nog bekend gemaakt.
De geslaagde leerlingen worden op donderdag 9 juni op school verwacht voor het
ontvangen van de voorlopige cijferlijst en felicitaties. Tijdstip wordt nog bekend gemaakt.
De gezakte en nog niet geslaagde leerlingen worden op vrijdag 10 juni om 08.30 uur op
school verwacht.
Let op: Er is geen andere manier om de uitslag te vernemen of de benodigde
papieren te ontvangen

C.

Herkansing
1. Elke kandidaat heeft na de eerste uitslagbepaling het recht om voor twee
verschillende vakken uit zijn pakket deel te nemen aan het centraal examen in het
tweede en/of derde tijdvak. (Het schoolexamen en het centraal praktisch examen
beeldende vakken kan niet worden overgedaan.)
2. Een kandidaat die aan de herkansingen wil deelnemen, dient een schriftelijk verzoek
in. (Je krijgt daarvoor een aanvraagformulier.) In dat verzoek vermeld je voor welk
vak je wilt herkansen. Dit verzoek moet behalve door de kandidaat ook door één
van de ouders ondertekend worden.
Het schriftelijk verzoek moet je inleveren uiterlijk op:
Na de uitslagbepaling eerste tijdvak:
Vrijdag 10 juni voor 12:00 uur bij mevr. Wink-Scheffel
Na de uitslagbepaling tweede tijdvak:
Vrijdag 1 juli voor 17:00 uur bij mevr. Wink-Scheffel

D.

Centraal Examen tweede en derde tijdvak
1. Alle examens in het tweede en derde tijdvak worden afgenomen op school.
2. Steeds 10 minuten vóór de aanvangstijd aanwezig zijn in de betreffende gymzaal.
3. Verder gelden voor het tweede en derde tijdvak ook de "Aanwijzingen voor de
kandidaten" van het eerste tijdvak.
4. Zodra de uitslag bekend is, krijg je telefonisch bericht.
E. Het inleveren van evt. boeken en schoolpas gebeurt op een nader bekend
te maken tijdstip
Inleveren van de boeken vindt plaats in de gymzaal.
Niet je boeken zomaar neerleggen maar overhandigen aan de betreffende
persoon zodat die kan noteren wat wel en niet wordt ingeleverd.
Voor elk boek dat niet wordt ingeleverd, wordt de nieuwprijs in rekening gebracht.
OP DIE DAG MOET JE OOK DE TWEE KLUISSLEUTELS INLEVEREN BIJ DE
RECEPTIE. BIJ HET NIET INLEVEREN VAN DE SLEUTELS MOET JE EEN
BOETEVAN € 10,00 BETALEN
E. Uitreiking diploma’s
De diploma-uitreiking vindt voor alle geslaagden plaats op
vrijdag 1 juli, aanvang 19.30 uur
Locatie: Uilenhof
Diploma's kunnen uitsluitend aan de kandidaat zelf worden uitgereikt. Indien je op
de avond van de diploma-uitreiking beslist verhinderd bent, neem daarover dan
contact op met mevr. Wink-Scheffel of de heer Van Leeuwen bij het ontvangen
van de uitslag.

Certificaten
Kandidaten die zijn afgewezen en de school verlaten, komen in aanmerking voor
een certificaat, waarop de gegevens vermeld worden van de vakken waarvoor een
eindcijfer van 6 of meer behaald werd.

