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Aan de ouders/verzorgers van onze examenkandidaten.

Geachte ouders/verzorgers,
Nog een aantal weken en de examens gaan starten. Een spannende tijd voor uw
zoon/dochter.
In dit informatieboekje vindt u een heleboel informatie over de examenperiode.
De juiste data staan erin vermeld, zodat uw zoon/dochter en ook u precies kunnen
nagaan wanneer er examenactiviteiten zijn. Ook staat er aangegeven, wat er door u
gedaan moet worden als uw zoon/dochter, bijvoorbeeld door ziekte, niet aanwezig kan
zijn bij een examen.
Wilt u samen met uw zoon/dochter dit informatieboekje goed bekijken, zodat u weet
wanneer hij/zij op school aanwezig moet zijn voor een examen.
Het is belangrijk dat uw zoon/dochter op tijd aanwezig is, minimaal 15 minuten voor
aanvang van het examen.
Op de website www.mijneindexamen.nl (zie flyer achterin het boekje) vindt u veel
informatie.
Ook is het raadzaam om de website www.examenblad.nl te bekijken.
Voor de regelgeving en verdere informatie verwijs ik u naar de website van het
Sondervick college. Door het intypen van de zoekterm “reglementen” vindt u het
examenreglement 2021-2022 en de informatie van het Programma van Toetsing en
Afsluiting (PTA) 2020-2022. Dit document hebt u ook in oktober 2020 ontvangen.
Wij hopen dat uw zoon/dochter aan het einde van de examenperiode trots kan vertellen
dat het diploma is behaald.
Voor de diploma-uitreiking krijgt uw zoon/dochter nog een uitnodiging.
Namens de examencommissie,

P. Cattenstart
Examensecretaris vmbo / mavo

MEDEDELINGEN VOOR DE EXAMENKANDIDATEN
Algemeen
1.

2.
3.
4.

6.

6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.

Houd het rooster (wordt toegestuurd) goed in de gaten, wanneer en waar je examen
hebt.
Zorg ervoor dat je voor de tijd van de examens geen andere verplichtingen aangaat.
Deze zijn altijd ondergeschikt aan de examens. Zijn er onverhoopt toch noodzakelijke
verplichtingen neem dan tijdig schriftelijk contact op met de examensecretaris.
Kijk elke dag naar de roosterwijzigingen. Het komt voor dat er voor de volgende dag
een wijziging is in lokaal of tijd. Zorg ervoor dat deze vooraf bij je bekend zijn.
Zorg dat je 15 minuten voor het begin van ieder examen op school aanwezig bent.
Als je te laat komt, mag je uiterlijk tot een half uur na het begin van de zitting tot
het examenlokaal worden toegelaten. Wie te laat komt, levert het werk toch in op
het tijdstip dat voor de andere kandidaten geldt. Kom je meer dan een half uur na
de aanvang van de zitting aan, dan mag je niet meer deelnemen aan deze zitting.
Bij een geldige reden - ter beoordeling van de directie - kun je voor dit vak deelnemen
aan het tweede tijdvak (alleen bij Centraal Schriftelijk Examen).
Als je door ziekte of andere bijzondere omstandigheden verhinderd bent, moeten
de ouders/verzorgers onmiddellijk de school waarschuwen door te bellen naar het
voor het examen beschikbare nummer 06-83405848
Ook moet voor de melding het “formulier afwezigheid examenonderdeel”
worden ingevuld dat te vinden is op de website van de school onder reglementen.
Bij plotseling optredende ziekteverschijnselen moet je je voor aanvang van de
examenzitting melden bij de directie.
In overleg met de directie moet van tevoren duidelijk vastgesteld worden of je in een
dergelijk geval in staat bent aan het examen deel te nemen.
Deelname aan een zitting (als je al in de examenzaal aanwezig was toen het examen
begon) betekent namelijk dat het eenmaal gemaakte werk zijn geldigheid behoudt.
Op een teken van de examinator mag je naar het examenlokaal. Het is niet
toegestaan jassen, boekentassen, mobiele telefoons, horloges, handtasjes
etc. mee in het examenlokaal te nemen. Dus die moet je achterlaten in de
garderobe of je kluisje. Wanneer je examen in de gymzaal plaatsvindt, mag
je niet binnen met schoenen die de vloer kunnen beschadigen (bvnaaldhakken).
In het examenlokaal moet het absoluut stil zijn, ook bij het verlaten van het lokaal.
Je mag het examenlokaal alleen met toestemming van een toezichthouder verlaten.
Speciaal bij de Centrale Schriftelijke Examens:
Na het openen van de enveloppe met opgaven is het verboden enige mededeling of
inlichting over het werk aan de kandidaten te verstrekken. Het is dus zinloos vragen
daarover te stellen.
Het werk wordt gemaakt op papier, gewaarmerkt en verstrekt door de school. De
school verstrekt eveneens gewaarmerkt kladpapier. Eigen papier is dus verboden.
Als je iets nodig hebt zoals papier of iets dergelijks, is het voldoende om je hand op
te steken. Een van de toezichthouders komt dan vragen wat je nodig hebt.
Breng zelf deugdelijk schrijfgerei mee! Denk aan een extra pen voor het geval de
eerste stuk gaat of leeg is.
Het werk moet met pen gemaakt worden. (Het meerkeuze werk CSE, tekeningen
en grafieken worden wel met potlood gemaakt).
Bij meerkeuze werk Centrale Schriftelijke Examens: controleer je jouw antwoordblad.
Per vraag slechts één antwoord aanstrepen.
De wiskundekandidaten zorgen zelf voor een rekenmachine, passer, geodriehoek,
koershoekmeter en eventueel liniaal.
Het gebruik van elektronische rekenapparaten is toegestaan bij alle vakken. Een
uitzondering is de rekentoets (deze is al afgenomen). De toezichthouder kan deze
apparaten controleren. Het is verboden materialen waaronder rekenmachines door
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16.
17.

18.

19.
20.

21.

te geven of gezamenlijk te gebruiken. Mobiele telefoons mogen niet gebruikt worden
als rekenmachine.
Voor het meenemen van andere dan de hierboven genoemde hulpmiddelen: zie
bijlage op pagina 6.
Het maken van open vragen.
Schrijf je naam, het vak, het programma en de naam van de docent van wie je les
krijgt in dit vak, op de aangegeven plaatsen (ook op de vervolgbladen). Schrijf bij
Centrale Schriftelijke Examens ook het examennummer op.
Laat de marge op het papier vrij. Controleer of je alle vragen beantwoord hebt.
Zorg ervoor dat je alle bladen inlevert
Het maken van "gemengde examens" (examens met open en meerkeuzevragen).
Voor de open vragen geldt de instructie van punt 17. Voor het beantwoorden van de
meerkeuzevragen moet je de letter van het gekozen antwoord noteren (in
hoofdletters A, B, C, D, E of F).
De voorgelegde opgaven voor een toets van het Centraal Schriftelijke Examen blijven
in het examenlokaal tot het einde van de zitting.
Als je je aan enige onregelmatigheid schuldig maakt, kan de directie je de (verdere)
deelname aan het examen ontzeggen, of andere maatregelen nemen.
Zie hiervoor het examenreglement schooljaar 2021–2022 vmbo/mavo (website
Sondervick).
Wat te doen bij brandalarm tijdens het examen:
Bij een eventueel brandalarm blijft iedereen zitten. Er wordt niet gepraat en niemand
verlaat op dat moment de zaal. De hoofd BHV-er zoekt contact met de surveillant
van het gebouw en bespreekt of het een loos alarm betreft of niet.
Indien nodig verlaten de leerlingen volgens het ontruimingsplan het gebouw. In
overleg met examensecretaris / inspectie wordt bepaald of het examen na de
onderbreking afgemaakt kan worden, op een andere dag vervolgd wordt of dat het
helemaal opnieuw gedaan moet worden.

Je mag GEEN telefoon of horloge bij je hebben in de examenzaal.
Ziekmelding op de dag van het examen kun je doen door te bellen naar het
speciale telefoonnummer 06-83405848.
Ook moet voor de melding het “formulier afwezigheid examenonderdeel”
worden ingevuld dat te vinden is op de website van de school onder
reglementen.
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Hulpmiddelen vmbo / mavo 2022
Toegestane hulpmiddelen
vak
leerweg vmbo / mavo xl hulpmiddel
Alle vakken

Alle leerwegen

Basispakket, bestaande uit:
- pen en een reservepen
- schrijfmateriaal incl.
millimeterpapier

-

tekenpotlood
blauw en rood kleurpotlood
liniaal met millimeterverdeling
passer
geometrische driehoek
vlakgum
elektronisch rekenapparaat
(zie toelichting)
- koptelefoontjes
Alle examens
(toelichting)

Alle leerwegen

Woordenboek Nederlands

Moderne vreemde talen

Alle leerwegen

Woordenboek naar en
vanuit de vreemde taal
Bij Engels: daarnaast ook
woordenboek Engels-Engels

Wiskunde

Alle leerwegen

Naast of in plaats van de
geometrische driehoek:
een windroos of koershoekmeter

Nask1, Nask2

Alle leerwegen

Door CVE goedgekeurd
informatiemateriaal (BINAS)

CSPE beroepsgericht en
CPE beeldend

BB en KB
GL en TL

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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Toelichting bij de tabel
1. Woordenboek Nederlands
Een eendelig verklarend woordenboek Nederlands is toegestaan bij alle schriftelijke
examens. Dus
NIET: bij CSPE’s vmbo/mavo, (ook niet bij de minitoetsen) en bij CPE beeldende vakken
praktijk (mavo)
WEL: bij CSE's beroepsgericht (beeldende vakken) in de mavo en digitale examens
vmbo.
In plaats van het eendelig woordenboek Nederlands mag ook gebruik gemaakt worden
van een woordenboek van Nederlands naar een vreemde taal (bijvoorbeeld naar de
thuistaal van de kandidaat).
Een digitaal woordenboek en telefoon zijn niet toegestaan.
Waar de spelling van het Nederlands wordt beoordeeld, zijn alleen schrijfwijzen volgens
de huidige officiële spellingsregels toegestaan.
Het woordenboek kan een natuurlijk en vanzelfsprekend hulpmiddel zijn dat de kandidaat
zekerheid verschaft bij een enkel woord; het kan ook leiden tot bijvoorbeeld tijdnood als
een kandidaat zekerheidshalve te veel woorden opzoekt.
Woordenboek bij moderne vreemde talen (Engels, Frans, Duits)
Bij moderne vreemde talen is een woordenboek naar én een woordenboek vanuit de
moderne vreemde taal toegestaan, in één band of in twee afzonderlijke delen.
Een digitaal woordenboek is niet toegestaan.
Op verzoek van de examenkandidaat mag het bevoegd gezag van een school bij het vak
Engels de examenkandidaat toestemming geven om een woordenboek Engels-Engels te
gebruiken naast een woordenboek Engels-Nederlands.
Rekenmachine
Bij wiskunde, nask 1, nask 2 en bij de CSPE’s voor bouw-breed, bouwtechniek-metselen,
bouwtechniek-timmeren, bouwtechniek-schilderen en bouwtechniek- fijn houtbewerking
moet de rekenmachine naast de grondbewerkingen tevens beschikken over toetsen voor
pi, x tot de ye macht, x kwadraat, 1/x en sin/cos/tan in graden (en hun inversen).
Bij wiskunde BB moet de rekenmachine naast de grondbewerkingen beschikken over
toetsen voor x kwadraat en (tweedemachts) worteltrekken.
Bij alle overige vakken zijn de grondbewerkingen optellen, aftrekken, vermenigvuldigen
en delen voldoende. Meer mogelijkheden mag, maar:
de rekenmachine mag niet één of meer van de volgende eigenschappen hebben:
lichtnetaansluiting tijdens het examen, opladen tijdens het examen, schrijfrol, alarm of
ander geluid, alfanumeriek (letters op scherm)*, grafieken weergeven, zend- of
ontvanginstallatie.
Meerregeligheid van het scherm wordt in de criteria niet genoemd. Dit houdt in dat een
meerregelige machine niet is verboden als hij aan de overige criteria voldoet. Wel is het
zo dat de meerregelige machines mogelijkheden hebben die bij de eenregelige
ontbreken, zoals het maken van tabellen. Bij de huidige centrale examens is niet
gebleken is dat die extra mogelijkheden de kandidaat voordeel bieden.
Ook bij de digitale centrale examens is de rekenmachine een toegestaan hulpmiddel.
* Bedoeld is dat er geen teksten kunnen worden ingevoerd of uitgelezen, zoals
bijvoorbeeld met de mobiele telefoon wel kan. De letters ‘sin’ als afkorting van sinus
worden in dit verband dus niet als alfanumeriek beschouwd

Uitslag, herkansingen en diplomering
1. Het eindcijfer voor alle vakken van het eindexamen wordt uitgedrukt in een
geheel cijfer uit de reeks van 1 tot en met 10.
2. Aan de hand van de resultaten van het school- en het centraal examen bepaalt de
examencommissie het eindcijfer wat een geheel getal is. Bij de afrondingsregels
geldt dat ,49 of lager, omlaag afgerond wordt. Bij ,50 of hoger wordt omhoog
afgerond. Een 6,49 wordt dan een 6, terwijl een 6,50 een 7 wordt. De manager
onderwijs en de secretaris stellen de uitslag vast met inachtneming van het
bepaalde artikel 8. In een vergadering met alle examinatoren wordt deze uitslag
gecontroleerd.
3. Slaag/zakregeling. (nieuwe profielen vmbo/mavo)
De eis van een gemiddeld centraal examencijfer van een 5,5 of hoger geldt voor
alle leerlingen.
Bij de berekening van het gemiddeld centraal examencijfer dient u uit te gaan van
het niet afgeronde cijfer. Een leerling moet ten minste een 5,5 halen (de eerste
decimaal moet een 5 zijn), daarna gelden de overige uitslagbepalingen. Een
leerling, die gemiddeld een 5,4 of lager gehaald heeft, is per definitie gezakt.
De kandidaat is geslaagd als:
o

o
o
o
o
o
o
o
o

je cijfers voor je centraal examen(CE) en (in basis, kader en gemengd het
eindcijfer van het beroepsgerichte vak na het centraal schriftelijk en praktisch
examen (CSPE) gemiddeld voldoende (5,5 of hoger) zijn; en
je eindcijfer voor Nederlands afgerond een 5 of hoger is; en
al je eindcijfers (en dus ook je combinatiecijfer) een 6 of hoger is; of
je één 5 en voor de rest alleen 6- en of hoger hebt;
je één 4 en voor de rest alleen 6- en één 7 of hoger hebt;
je 2x een 5 hebt, één 7 of hoger en voor de rest 6 of hoger hebt;
je een voldoende of goed voor lichamelijk opvoeding en kunstvakken 1
hebt; en
je een voldoende of goed voor het profielwerkstuk (gemengd en
theoretisch) hebt; en
je een loopbaan-dossier hebt gemaakt volgens het PTA van je school en dit
met voldoende of goed hebt afgesloten

Aanvulling voor dit jaar:
Mocht je niet geslaagd zijn op grond van bovenstaande regels dan mag er 1 vak buiten
beschouwing worden gelaten. De school past dit toe bij de uitslagbepaling om te kijken of
je dan wel geslaagd zou zijn. Dit mag niet het vak Nederlands zijn. De cijfers van alle
vakken worden wel zichtbaar op de cijferlijst.
Let op:
o Met een eindcijfer drie of lager ben je sowieso gezakt.
o Het loopbaan-dossier zie je niet terug op je cijferlijst.(zie PTA)
o Binnen het kader hierboven tellen de afzonderlijke eindcijfers voor de
beroepsgerichte keuzevakken (en in de gemengde leerweg het profielvak) niet
mee, maar telt in plaats daarvan het combinatiecijfer als één eindcijfer.
o Je kunt slagen als je voor elk van de verplichte beroepsgerichte keuzevakken niet
lager dan een 4 hebt gehaald.
o Voor het beroepsgerichte vak moet je een aantal keuzevakken hebben afgesloten.
Voor de basis en kader beroepsgerichte leerweg zijn er minimaal 4 keuzevakken
verplicht en voor mavo zijn er minimaal 2 keuzevakken verplicht.

Uitleg combinatiecijfer vmbo BB/KB
Stel je hebt in de BB/KB 4 beroepsgerichte keuzevakken gevolgd.
Dit zijn je cijfers: 7, 6, 5 en 8. Dan bereken je je combinatiecijfer als volgt:
• Je telt de cijfers op, dus 7 + 6 + 5 + 8 = 26
• Je deelt dit getal door 4, dus 26 : 4 = 6,5
• Je rondt dit getal naar boven af. Je het dan het combinatiecijfer 7.
Let op:

Als je meer vakken hebt gevolgd – laten we zeggen 5 – dan tel je ook 5
cijfers op en deel je de uitkomst door 5.

Uitleg combinatiecijfer mavo
Stel je hebt in de gemengde leerweg 2 beroepsgerichte keuzevakken gevolgd.
Dit zijn je cijfers: 7 en 8.
Je hebt ook een eindcijfer voor je profielvak: een 6.
Dan bereken je je combinatiecijfer als volgt:
• Je telt de cijfers op, maar het eindcijfer voor het profielvak tel je 2x mee dus:
7 + 8 + 6 + 6 = 27
• Je deelt dit getal door 4, dus: 27 : 4 = 6,75
• Je rondt dit getal naar boven af. Je hebt het combinatiecijfer 7.
Let op:

Stel je hebt nog een keuzevak gevolgd en een cijfer 8 behaald.
Dan telt dit cijfer ook mee. Het profielvak telt dan 3 x mee.
Je deelt de uitkomst dan door 6.
Dus: 7 + 8 + 8 + 6 + 6 + 6 = 41. Dan 41 : 6 = 6,83. Op je diploma een 7.

Herkansing centraal examen
1. Elke kandidaat heeft voor twee verschillende vakken waarin hij reeds examen
heeft afgelegd, nadat de uitslag volgens artikel 49 is vastgesteld, het recht om
in het tweede tijdvak (13 juni t/m 24 juni) of in het derde tijdvak (5
t/m 8 juli) opnieuw dan wel alsnog deel te nemen aan het centraal examen.
Mocht door ziekte deelname in die tijdvakken onmogelijk zijn dan is er nog
een noodscenario met een extra tijdvak (9 t/m 18 augustus) maar de
afname daarvan is niet op onze school.
2. Dit schooljaar maken de examens CSPE deel uit van het eindexamen.
De leerlingen vmbo BB en KB mogen naast de twee hierboven genoemde
herkansingen ook het CSPE herkansen.
3. De kandidaat stelt de secretaris van het eindexamen schriftelijk in kennis van
gebruikmaking van het in het eerste lid bedoelde recht op deelname aan het
herexamen. Dit doet hij vóór een door de secretaris te bepalen dag en tijdstip.
4. Het hoogste van de cijfers behaald bij het herexamen en bij het eerder
afgelegde centraal examen geldt als definitief cijfer voor het centraal examen.
5. Na afloop van het herexamen wordt de uitslag definitief vastgesteld en wordt
deze schriftelijk aan de kandidaat medegedeeld.
6. Duplicaten van diploma’s en certificaten worden niet uitgereikt. Indien iemand
zijn diploma of certificaat kwijtraakt, kan hij bij de school een verklaring
krijgen waarin staat, dat hij met goed gevolg het examen heeft afgelegd c.q.
bepaalde vakken met voldoende resultaat heeft afgesloten. Indien de school
daartoe niet in staat is, kan men zich wenden tot de DUO in Groningen.
7. Als je keuzevak lager dan een 4 is moet je deze herkansen, voor aanvang van
het eerste tijdvak.

TIJDLIJN EXAMENS 2022
MAART
Do
Vr

17
18

SE-week III
SE-week III

Ma
Di
Di
Wo
Do
Vr

21
22
22
23
24
25

SE-week III
SE-week III
Vaststellen SE-cijfers profielmodules beroepsgerichte vakken, controle PTA
SE-week III
CPE handvaardigheid/tekenen (mavo)
CPE handvaardigheid/tekenen (mavo)

Vr

01

CPE handvaardigheid/tekenen (mavo)

Ma
Di
Wo
Do
Vr

11
12
13
14
15

CSPE
CSPE
CSPE
CSPE
CSPE

Ma
Di

18
19

Di
Wo
Do
Vr
Vr
Vr

19
20
21
22
22
22

Vrij (tweede Paasdag)
Vaststellen SE-cijfers AVO-vakken, controle op volledig gevuld PTA
Verzenden van het examendossier en eindlijsten vmbo / mavo naar de
ouders/verzorgers en de leerling. Verklaring cijfers SE akkoord moet
worden getekend. De punten worden op 22 april om 12.00 uur definitief
aangemeld bij het Ministerie, wijzigingen daarna zijn niet meer mogelijk
CSPE
CSPE
CSPE
CSPE
Opgeven in welk tijdvak de eindexamens worden gemaakt.
Kluisje leegmaken en schoonmaken. Inleveren kluissleutel.

APRIL

MEI

meivakantie 25 april t/m 6 mei 2022

Do

12

Do
Vr

12
13

Start tijdvak 1 centrale examens mavo GL/TL: landelijke planning
Start tijdvak 1 digitale examens vmbo BB/KB: planning door school
CE BB/KB / mavo
CE BB/KB / mavo

Ma
Di
Wo
Do
Vr

16
17
18
19
20

CE
CE
CE
CE
CE

Ma
Di
Wo
Do
Vr

23
24
25
26
27

CE BB/KB / mavo
CE BB/KB / mavo
CE BB/KB / mavo
Hemelvaartsdag
Vrije dag

Ma

30

CE BB/KB / mavo

BB/KB
BB/KB
BB/KB
BB/KB
BB/KB

/
/
/
/
/

mavo
mavo
mavo
mavo
mavo

JUNI
Ma
Di
Wo
Do

6
7
8
9

Tweede Pinksterdag
Vrije dag
GALA vmbo/mavo (onder voorbehoud)
Uitslag examen mavo. De uitslag krijg je alleen als ALLE
examens in tijdvak 1 zijn gemaakt. Er worden geen
tussenresultaten gegeven als niet het volledige examen is afgelegd.
De uitslag wordt telefonisch doorgegeven tussen 14.00 en 15.30
uur. Afspraak maken (indien nodig) voor een gesprek op 10 juni.
Geslaagde kandidaten mavo halen hun voorlopige cijferlijst + uitnodiging
diploma-uitreiking op bij de mentor om 16.00 uur.
Afgewezen kandidaten halen hun voorlopige cijferlijst en formulieren voor
herkansing op bij R. van Lierop / P. Cattenstart. Formulieren herkansing
meteen invullen en inleveren bij administratie vmbo.

Vr

10

Ma
Ma
Di
Wo
Do
Vr

13
13
14
15
16
17

Start tijdvak 2 centrale examens mavo GL/TL: landelijke planning
CE tweede tijdvak mavo en CSPE BB/KB/GL
CE tweede tijdvak mavo en CSPE BB/KB/GL
CE tweede tijdvak mavo en CSPE BB/KB/GL
CE tweede tijdvak mavo en CSPE BB/KB/GL
CE tweede tijdvak mavo en CSPE BB/KB/GL

Wo

15

Do

16

Vr

17

Uitslag examen vmbo. De uitslag krijg je alleen als ALLE
examens in tijdvak 1 zijn gemaakt. Er worden geen
tussenresultaten gegeven als niet het volledige examen is afgelegd.
De uitslag wordt telefonisch doorgegeven tussen 14.00 en 15.30
uur. Afspraak maken (indien nodig) voor een gesprek op 16 juni.
Geslaagde kandidaten halen hun voorlopige cijferlijst + uitnodiging
diploma-uitreiking op bij de mentor om 16.00 uur.
Afgewezen kandidaten halen hun voorlopige cijferlijst en formulieren voor
herkansing op bij P. Uysal / P. Cattenstart.
Formulieren herkansing voor 12.00 uur inleveren bij administratie vmbo.

Ma
Di
Wo
Do
Vr

20
21
22
23
24

Start tijdvak 2 digitale
CE tweede tijdvak BB/KB
CE tweede tijdvak BB/KB
CE tweede tijdvak BB/KB
CE tweede tijdvak BB/KB

examens vmbo BB/KB: planning door school
en mavo
en mavo
en mavo
en mavo

JULI
Vr

1

Uitslag CE tweede tijdvak vmbo BB/KB/mavo
Alle leerlingen worden voor 10 uur gebeld
Ophalen cijferlijst voor 13.00 uur en inleveren formulieren voor opgave
herexamens in derde tijdvak

Di
Wo
Do
Vr

5
6
7
8

CE
CE
CE
CE

Di
Wo
Do

12
13
14

derde
derde
derde
derde

tijdvak
tijdvak
tijdvak
tijdvak

BB/KB
BB/KB
BB/KB
BB/KB

en
en
en
en

mavo
mavo
mavo
mavo

diploma-uitreiking vmbo BB/KB
diploma-uitreiking vmbo mavo
Uitslag CE derde tijdvak vmbo BB/KB/mavo
Alle leerlingen worden voor 10 uur gebeld
Ophalen cijferlijst voor 13.00 uur

Do
Vr

14
15

diploma-uitreiking havo
diploma-uitreiking vwo

Do
21
Boeken inleveren
Vr
22
Einde schooljaar
Voor noodgevallen: Herexamens 2022 in tijdvak 3 (= 9 t/m 18 augustus)
Dit is dus tijdens de zomervakantie en de examens worden afgenomen op een andere
school dan de onze, ergens in Nederland.
Mavo CPE
Beeldende vakken vanaf 24 maart 2022
Het centraal praktisch examen vindt plaats tijdens de reguliere lessen. Houd er rekening
mee dat je tijdens deze lessen geen afspraak maakt bij tandarts, dokter e.d.
Inhaalmomenten worden ingepland.
Laatste inhaaldag op donderdag 31 maart 2022.
Praktijkexamens CSPE vmbo/mavo gaan dit jaar door.
Tijdens de lessen wordt er voor gezorgd dat alle verplichte eindtermen aan bod komen.
De docenten van de pleinen maken het rooster voor deze examens.
Digitale eindexamens vmbo BB/KB.
Donderdag 12 mei t/m dinsdag 24 mei 2022. De school maakt de planning hiervoor.
Mochten zich problemen voordoen met internetverbindingen tijdens deze examens of
vastlopende computersystemen dan kan er worden uitgeweken naar de papieren
examens BB/KB.
Leerlingen zorgen voor eigen koptelefoontjes (oortjes)
De examens BB/KB digitaal worden op laptops gemaakt.
Voor BB alle vakken 60 minuten behalve Nederlands en wiskunde is 90 minuten.
Voor KB alle vakken 90 minuten behalve Nederlands en wiskunde is 120 minuten.
Alle leerlingen die recht hebben op extra tijd krijgen 30 minuten examentijdverlenging.
Leerlingen krijgen een individueel rooster, dat wordt thuisgestuurd, samen met
het examendossier.
Alle examens vmbo BB/KB vinden plaats in gebouw E
De examens mavo GL/TL vinden plaats in de gymzaal.
Leerlingen die recht hebben op extra tijd zitten ook in de gymzaal en krijgen 30 minuten
examentijdverlening. Ook vinden in de gymzaal de examens plaats voor de leerlingen
met gesproken tekst en leerlingen die antwoorden op een laptop typen.
Oefenen van examens.
De digitale examens vmbo BB/KB kunnen worden geoefend.
Dit kan via internet http://oefenen.facet.onl
Kies dan voor “VO toetsen en examens”
De examens mavo GL/TL kunnen worden geoefend.
Deze zijn te vinden op www.examenblad.nl
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Examens in 2021-2022
mavo GL/TL

vmbo kader KB

vmbo basis BB

donderdag 4 november t/m
woensdag 9 november 2021 SE = schoolexamen

SE = schoolexamen

SE = schoolexamen

donderdag 13 januari t/m
woensdag 19 januari 2022

SE = schoolexamen

SE = schoolexamen

SE = schoolexamen

donderdag 17 maart t/m
woensdag 23 maart 2022

SE = schoolexamen

SE = schoolexamen

SE = schoolexamen

geen CPE

geen CPE

CSPE =
praktijkexamen
beroepsgerichte pleinen

CSPE =
praktijkexamen
beroepsgerichte pleinen

CSPE =
praktijkexamen
beroepsgerichte pleinen

donderdag 12 mei t/m
maandag 30 mei 2022

CE = eindexamen

CE = eindexamen

CE = eindexamen

maandag 13 juni t/m
vrijdag 24 juni 2022

13 t/m 24 juni
herexamen tijdvak 2

20 t/m 24 juni
herexamen tijdvak 2

20 t/m 24 juni
herexamen tijdvak 2

dinsdag 5 juli t/m
vrijdag 8 juli

herexamen tijdvak 3

herexamen tijdvak 3

herexamen tijdvak 3

dinsdag 9 augustus t/m
donderdag 18 augustus

voor noodgevallen:
herexamen tijdvak 4

voor noodgevallen:
herexamen tijdvak 4

voor noodgevallen:
herexamen tijdvak 4

donderdag 24, vrijdag 25 en
donderdag 31 maart 2022
CPE beeldende vakken
maandag 11 april t/m
vrijdag 22 april 2022

Definitief ROOSTER mavo 2022
Tijdvak 1

Dit zijn landelijk vastgestelde data.
De school heeft hier geen invloed op.

Donderdag 12 mei 2022
13.30 – 15.30 uur
Biologie
Vrijdag 13 mei 2022
09.00 – 11.00 uur
13.30 – 15.30 uur

Geschiedenis
Frans

Maandag 16 mei 2022
13.30 – 15.30 uur

Nederlands

Dinsdag 17 mei 2022
09.00 – 11,00 uur
13.30 – 15.30 uur

Duits
Wiskunde

Woensdag 18 mei 2022
13.30 – 15.30 uur
Engels
Donderdag 19 mei 2022
13.30 – 15.30 uur
Natuur- en scheikunde 1
Vrijdag 20 mei 2022
13.30 – 15.30 uur

Economie

Maandag 23 mei 2022
13.30 – 15.30 uur

Natuur- en scheikunde 2

Dinsdag 24 mei 2022
13.30 – 15.30 uur

Beeldende vakken (handvaardigheid / tekenen)

ROOSTER BB/KB digitaal vmbo 2022
• De digitale examens worden door de school gepland en de data wijken af
van de landelijk vastgestelde data voor de papieren examens.
Leerlingen krijgen een individueel rooster op maat.
Dit wordt thuisgestuurd, samen met het examendossier, en de SE lijst.
Leerlingen die recht hebben op extra tijd krijgen 30 minuten examentijdverlenging.
De toetsen worden afgenomen in gebouw E
Toets duur: BB 60 minuten (Nederlands en Wiskunde 90 minuten)
KB 90 minuten (Nederlands en Wiskunde 120 minuten)
ROOSTER BB digitaal vmbo 2022 ➔ Het tijdstip kan nog worden aangepast !
Donderdag 12 mei 2022
11.30 – 13.00 uur
BB

Nederlands

Maandag 16 mei 2022
11.30 – 12.30 uur
11.30 – 13.00 uur

Geschiedenis
Wiskunde

BB
BB

Woensdag 18 mei 2022
11.30 – 12.30 uur
BB
11.30 – 12.30 uur
BB

Biologie
Natuur- en scheikunde 1

Vrijdag 20 mei 2022
11.30-12.30 uur

BB

Engels

Maandag 23 mei 2022
09.00 – 13.00 uur

BB

reserve dag (uitloop/calamiteiten)

Dinsdag 24 mei 2022
09.00 – 13.00 uur

BB

reserve dag (uitloop/calamiteiten)

ROOSTER KB digitaal vmbo 2022 ➔ Het tijdstip kan nog worden aangepast !
Donderdag 12 mei 2022
09.00 – 11.00 uur
KB

Nederlands

Maandag 16 mei 2022
09.00 – 10.30 uur
09.00 – 11.00 uur

Geschiedenis
Wiskunde

KB
KB

Woensdag 18 mei 2022
09.00 – 10.30 uur
KB
09.00 – 10.30 uur
KB

Biologie
Natuur- en scheikunde 1

Vrijdag 20 mei 2022
09.00-10.30 uur

KB

Engels

Maandag 23 mei 2022
09.00 – 13.00 uur

KB

reserve dag (uitloop/calamiteiten)

Dinsdag 24 mei 2022
09.00 – 13.00 uur

KB

reserve dag (uitloop/calamiteiten)

Rooster 2e tijdvak mavo 2021 (maandag 13/06 t/m vrijdag 24/06)
Leerlingen met extra tijd krijgen 30 minuten tijdverlenging
Maandag 13 juni 2022
13.30 – 15.30 uur

Nsk1 (natuurkunde)

Dinsdag 14 juni 2022
09.00 – 11.00 uur
13.30 – 15.30 uur

Geschiedenis
Nederlands

Woensdag 15 juni 2022
13.30 – 15.30 uur
Economie
Donderdag 16 juni 2022
13.30 – 15.30 uur
Biologie
Vrijdag 17 juni 2022
09.00 – 11.00 uur
13.30 – 15.30 uur

Beeldende vakken (handvaardigheid / tekenen)
Wiskunde

Maandag 20 juni 2022
09.00 – 11.00 uur
13.30 – 15.30 uur

Duits
Nsk2 (scheikunde)

Dinsdag 21 juni 2022
13.30 – 15.30 uur

Engels

Woensdag 22 juni 2022
09.00 – 11.00 uur
Frans
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Rooster tweede tijdvak vmbo BB en KB digitaal 2022
➔ Dag en tijdstip kunnen nog worden aangepast !
Maandag 20 juni 2022
09.00 – 11.00 uur

vakken worden nog bekend gemaakt

Dinsdag 21 juni 2022
09.00 – 11.00 uur

Geschiedenis en wiskunde

Woensdag 22 juni 2022
09.00 – 11.00 uur
Nederlands
Donderdag 23 juni 2022
09.00 – 11.00 uur
Biologie en Nsk1 (natuurkunde)
Vrijdag 24 juni 2022
09.00 – 11.00 uur

Engels

Rooster 3e tijdvak mavo en BB/KB 2022 (dinsdag 5 t/m vrijdag 8 juli)
Leerlingen met extra tijd krijgen 30 minuten tijdverlenging
Dinsdag 5 juli 2022
09.00 – 11.00 uur
13.30 – 15.30 uur

vakken worden in maart bekend gemaakt
vakken worden in maart bekend gemaakt

Woensdag 6 juli 2022
09.00 – 11.00 uur
13.30 – 15.30 uur

vakken worden in maart bekend gemaakt
vakken worden in maart bekend gemaakt

Donderdag 7 juli 2022
09.00 – 11.00 uur
13.30 – 15.30 uur

vakken worden in maart bekend gemaakt
vakken worden in maart bekend gemaakt

Vrijdag 8 juli 2022
09.00 – 11.00 uur
13.30 – 15.30 uur

vakken worden in maart bekend gemaakt
vakken worden in maart bekend gemaakt

Het CSPE voor de beroepsgerichte pleinen is een onderdeel van het SE.
De keuzemodules en profielmodules moeten zijn afgerond voor het einde van
dit schooljaar.
Het CSPE mag worden afgenomen in de periode van 16 februari t/m 22 juli 2022.
Op onze school is het CSPE ingepland in de periode van 11 t/m 22 april 2022.
Het CPE voor beeldende vakken (handvaardigheid/tekenen voor mavo) is een
onderdeel van het SE. Dit moet zijn afgerond voor 23 mei 2022.
Het CPE mag worden afgenomen in de periode van 14 maart t/m 23 mei 2022.
Op onze school is het CPE ingepland in de periode van 24 maart t/m 1 april 2022.

Noodscenario centrale examens*
Voor eventualiteiten waarbij de geheimhouding van de examens geschonden is of afname
niet mogelijk is, zoals in 2013 als gevolg van de examendiefstal, hebben de
examenorganisaties een continuïteitsplan met een aantal noodscenario’s opgesteld.
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 zomervakantie (aanvangsdatum 9 juli 2022, volgens de
adviesdatum OCW).
➔GEEN vakanties plannen voor 23 juli 2022
Het is denkbaar, bijvoorbeeld bij (de dreiging van) een grootschalige epidemie
dat examens worden aangepast of worden verschoven.
In dit verband verdient het aanbeveling dat de directeur de kandidaten erop
attendeert dat het niet verstandig is om voor 23 juli 2022 een vakantie te
plannen.
Noodscenario digitale examens
Er kan zich een calamiteit voordoen bij de digitale examens, denk b.v. aan het uitvallen
van computers, systeem loopt vast, internetverbinding valt weg, stroomstoring.
Mocht er één van deze calamiteiten zich voordoen, kan de examensecretaris de examens
verzetten naar een ander moment. Indien de leerlingen al begonnen waren aan hun
examens, dan kan de secretaris besluiten om dit te hervatten op een later tijdstip, of
ongeldig laten verklaren.
Het examen moet dan op een ander moment opnieuw gemaakt worden.

➔Voor noodgevallen is er tijdens de zomervakantie (9 t/m 18 augustus) een
tijdvak voor herexamens of examens voor leerlingen die in de tijdvakken 1+2+3
niet konden deelnemen aan de examens.
Dit examen zal niet op het Sondervick college worden afgenomen maar op een
andere school ergens in Nederland.
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