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Vaststellen schoolexamencijfers

• Eindvergadering op 31 maart

• Controle op volledigheid

• Alle vakjes gevuld, geen INH

• LO en CKV voldoende

• Aanmelding MBO is afgerond

• Cijferlijsten voor akkoord tekenen

• Doorsturen cijfers naar inspectie

• Eindexamenperiode kan starten



Aanmelding MBO

• Aanmelding MBO op 1 april afgerond

• Intergrip = digitaal doorstroomdossier is klaar

• Nog niet actief geweest op 1 maart?

• Gesprek met ouders en leerling op school

• Vragen of problemen?

• Zoek contact met decaan of doorstroomcoach



Examens met data

• CPE praktijkexamen beeldende vakken

9 maart t/m 17 april

• CSPE praktijkexamen beroepsgerichte vakken

6 april t/m 17 april

• BB/KB digitaal voor de AVO-vakken

7 mei t/m 25 mei

• GL/TL voor de AVO-vakken (ook theorie BTE/BHA)

7 mei t/m 20 mei



Herexamens

Hoeveel en welke herexamens?
• BB en KB:  1x CSPE én 1x AVO-vak
• GL en TL:   1x CSPE óf 1x AVO-vak

De data van de herexamens:
• CSPE in periode 11 juni t/m 19 juni 

in overleg met docent
• BB/KB digitaal op dinsdag 16 juni om 10.30 uur
• GL/TL op 15,16 of 17 juni om 13.30 uur 

In maart wordt bepaald op welke dag welk vak



Regels (1)

• Geen artsenbezoek afspreken tijdens examens

• Bij ziekte doktersverklaring inleveren

• Eenmaal begonnen dan telt het resultaat

• 15 minuten voor aanvang aanwezig

• Max. 30 minuten te laat, eindtijd blijft hetzelfde



Regels (2)

• Stilte in examenzaal al vanaf uitdelen

• Eerste uur en laatste 15 minuten niemand weg

• Geen telefoons en geen horloges

• Wel eigen oortjes bij digitale examens

• Eigen spullen meebrengen



Uitslag

• Op woensdag 10 juni worden de niet geslaagde 
kandidaten voor 15.30 uur gebeld

• Afspraak voor gesprek op donderdag 11 juni
• De geslaagden komen woensdag om 16.00 uur

• Uitslag herexamen op vrijdag 26 juni
• Iedereen wordt dan vanaf 09.30 uur gebeld
• Meteen op school spullen ophalen 



Belangrijke data

• Examens in boekje en persoonlijk rooster
BB/KB digitaal wordt door school gepland 

• Facultatieve lessen mavo-4 vanaf 14 april
• Gala donderdag 28 mei
• Uitslag eerste tijdvak op woensdag 10 juni
• Uitslag herexamen op vrijdag 26 juni
• Diploma-uitreiking GL/TL 30 juni en BB/KB 1 juli

• ➔ GEEN vakanties plannen voor 4 juli
Dit is een advies van ministerie



Oefenmateriaal en informatie

• Oefenmateriaal:

• BB/KB ➔ Oefenen.facet.onl
• BB/KB/GL/TL ➔ Alleexamens.nl
• GL/TL ➔ Examenblad.nl

• Informatie:
examenblad.nl
mijneindexamen.nl



Websites

www.mijneindexamen.nl

www.examenblad.nl

www.alleexamens.nl

www.oefenen.facet.onl

http://www.mijneindexamen.nl/
http://www.examenblad.nl/
http://www.alleexamens.nl/
http://www.oefenen.facet.onl/
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Ik op het Sondervick
Jij op het Sondervick

Wij op het Sondervick


