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Voorburg,

Geachte ouder(s)/ verzorger(s) en beste leerlingen,

Het laatste gedeelte van de opleiding gaat binnenkort van start.

Bij ons op school start op donderdag 17 mei tijdvak 1 van de examens voor de algemene
vakken. Vanaf deze dag tot en met dinsdag 27 mei zal het eerste tijdvak van het Centraal
Eindexamen (CE) plaatsvinden.

De examens voor de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg zullen digitaal worden
afgenomen. Verderop in dit document staat het examenrooster van tijdvak 1, zoals we dat bij
ons op school hebben vastgesteld. In het examenreglement dat vorig jaar is uitgedeeld, is een
bijlage opgenomen met een apart reglement, geldend voor deze digitale examinering. De
leerlingen hebben op school al meerdere keren geoefend met digitale examens.

Dit centrale examen is een afsluitende toetsing, waarbij de opgaven zijn vastgesteld door een
speciale commissie in opdracht van de overheid. Hiermee wordt de vierjarige vmbo-opleiding
afgesloten, wat hopelijk voor alle leerlingen resulteert in een diploma. Met dit diploma zal op
een nieuwe school een beroepsopleiding gevolgd kunnen worden naar wens en
mogelijkheden van iedere leerling.

Ter voorbereiding op deze laatste periode bij ons op school bevat deze brief de nodige
informatie.



SCHOOLEXAMENCIJFERS
Inmiddels is de definitieve schoolexamen cijferlijst aan de leerlingen verstuurd. De behaalde
resultaten van het schoolexamen tellen voor de AVO-vakken voor 50% mee in de
totstandkoming van het diploma cijfer. Het CE cijfer telt ook voor 50% mee. Het gemiddelde
van deze 2 cijfers bepaalt het eindexamencijfer.
Voor de profielvakken en de keuzevakken binnen het profiel geldt een afwijkende berekening.

WAT MOET IK LEREN?
Je bent natuurlijk goed voorbereid door je vakdocent, maar in het boekje van de
examenworkshops kun je per vak opzoeken wat je moet leren voor het examen. Op de
website kun je na 26 april ook een lijst van de leerstof voor de vakken in jouw profiel vinden.

Voor alle examens geldt:

● Zorg ervoor dat je je benodigde spullen bij je hebt (denk aan etui met inhoud,
rekenmachine, liniaal, woordenboek, koptelefoon/oortjes)

● Je jas en andere persoonlijke spullen (ook je mobiel) mogen niet bij je tafel zijn tijdens
je examen. Er wordt verteld waar je deze spullen tijdens het examen kunt
neerleggen/ophangen.

● Neem de tijd om de opgaven goed door te nemen en goed te lezen, voordat je zomaar
begint.

● Denk aan het meenemen van eten en drinken, je mag tijdens het examen niet zomaar
wat halen of de deur uit.

● Ben je dyslectisch of heb je een LWOO beschikking, dan heb je recht op een half uur
extra tijd voor een examen.

● In het examenreglement dat te vinden is op onze website, staat de regeling hoe te
handelen bij ziekte /afwezigheid en wat te doen om alsnog in aanmerking te komen om
het (her)examen te kunnen doen. Lees dit nog eens door.

● Je hebt een half uur om binnen te komen als je te laat bent. Je hebt dan echter geen
recht om de gemiste tijd in te halen.

UITSLAG EXAMEN TIJDVAK 1
Op woensdag 10 juni (GT) en 16 juni (BB en KB) ontvangen wij op school de uitslagen van het
eerste tijdvak. We gaan dan hard aan het werk om alle cijfers verder uit te rekenen en voor te
bereiden voor de examenvergadering om 13.00 uur. De mentor belt na de vergadering
iedereen op en dan hoor je de uitslag. Je wordt om 15.00 uur op school verwacht om de
voorlopige uitslag op te halen en eventueel een herexamen aan te vragen. Samen met je
mentor vul je dan het aanvraagformulier in, dat je bij mevr. Spork (administratie) moet
inleveren.
Zorg ervoor, dat je mentor een telefoonnummer heeft waarop jij op woensdag 10 juni of 16
juni  tussen 13.00 uur en 15.00 uur bereikbaar bent!!



TIJDVAK 2

Dit jaar heb je mogen aangeven of je één of meer examens in het tweede tijdvak wilde doen.
Het rooster voor het tweede tijdvak wordt gepubliceerd op de website en in Magister. Het is
voor leerlingen die alle examens in het eerste tijdvak hebben afgelegd mogelijk om voor dit
tijdvak herkansingen aan te vragen. Voor leerlingen die hun examens spreiden is het
raadzaam om pas in het derde tijdvak te herkansen als dat nodig is.

HERKANSINGEN

Je hebt het recht om twee AVO-vakken te herkansen. Als je een herkansing aanvraagt na
tijdvak 1, doe je de herkansing(en) in tijdvak 2.
Als je een examen dat je voor de eerste keer in tijdvak 2 aflegt wilt herkansen, komt de
herkansing in tijdvak 3. Ook herkansingen uit tijdvak 1 kunnen dan gedaan worden.
Meer dan twee herkansingen mag je niet gebruiken.
Voordat je gaat herkansen kan je op school worden gevraagd door je vakdocent om extra te
oefenen.
Het oefenen voor de herkansingen vindt plaats na de uitslagdagen. Je maakt met de
vakdocent een afspraak om je herkansing voor te bereiden.

Leerlingen die voorlopig gezakt zijn kunnen door herexamen te doen toch nog slagen.

GEZAKT
We hopen natuurlijk dat iedereen slaagt. Ben je echter gezakt of heb je een cijferlijst waarmee
je niet naar de door jou gewenste vervolgopleiding kan of je wilt een andere vervolgopleiding
gaan starten, neem dan nog even contact op met de mentor of de decaan, mevrouw Robbers.

DIPLOMA – UITREIKING
Door de afwijkende manier van examens dit jaar is nog niet bekend hoe en wanneer we de
diploma-uitreiking precies gaan doen. Zodra dit bekend is wordt dit door de mentor of de
teamleiders met je gedeeld.

Tot slot wensen wij jullie tijdens de laatste periode veel succes toe en duimen wij met
jullie voor een goede afloop.



NOG EVEN OP EEN RIJTJE:

Eerste tijdvak: 16 mei t/m 1 juni  (10 juni normering en uitslag tijdvak 1 voor GT en 16
juni normering en uitslag tijdvak 1 voor BB en KB)

Tweede tijdvak: 14 juni t/m 25 juni (2 juli normering en uitslag tijdvak 2)

Derde tijdvak: 6 juli t/ 9 juli (15 juli normering en uitslag tijdvak 3)

Vragen over het examen, over de tijdvakken of over de slaag/zak-regeling?
Die kun je altijd stellen via het mailadres examencommissie@veursvoorburg.nl. Desgewenst
maken we een (meet)afspraak met jou en/of je ouders.

Met vriendelijke groet,

Korneel van den Bulck, Peter-Anne Wissema, Ilyas Akdag en Raoef Abdoelrahman
(examencommissie)

mailto:examencommissie@veursvoorburg.nl


Bijlage 1: Examenrooster tijdvak 1 per leerweg

Basisberoepsgerichte leerweg:

Dag Tijd Vak Leerweg Klas(sen) Lokaal

Maandag 17 mei 08.30 - 10.00 uur NE Basis 4A en 4C 5A/B

Dinsdag 18 mei 08.30 - 10.00 uur WI Basis 4A en 4C 5A/B

Donderdag 20 mei 10.15 - 11.15 uur EN Basis 4A en 4C 5A/B

vrijdag 21 mei 10.15 - 11.15 uur MASK Basis 4A en 4C 5A/B

dinsdag 25 mei 10.15 - 11.15 uur EC Basis 4C 5A/B

woensdag 26 mei 10.15 - 11.15 uur BI Basis 4A 5A/B

Kaderberoepsgerichte leerweg:

Dag Tijd Vak Leerweg Klas(sen) Lokaal
Maandag 17 mei 10.45 - 12.45 uur NE Kader 4B 5A/B

13.30 - 15.30 uur NE Kader 4D 5A/B

Dinsdag 18 mei 12.15 - 14.15 uur WI Kader 4B en 4D 5A/B

Donderdag 20 mei 12.15 - 13.45 uur DU Kader 4B en 4D 5A/B

vrijdag 21 mei 12.15 - 13.45 uur MASK Kader 4B en 4D 5A/B

dinsdag 25 mei 12.15 - 13.45 uur EC Kader 4D 5A/B

woensdag 26 mei 12.15 - 13.45 uur BI Kader 4B 5A/B

Donderdag 27 mei 10.15 - 11.45 uur EN Kader 4B 5A/B

12.15 - 13.45 uur EN Kader 4D 5A/B



Gemengde/Theoretische leerweg:

Dag Tijd Vak Leerweg Klas(sen) Lokaal
Maandag 17 mei 13.30 - 15.30 uur NE GT 4E 19/20

Dinsdag 18 mei 13.30 - 15.30 uur WI GT 4E 19/20

Donderdag 20 mei 09.00 - 11.00 uur MASK GT 4E 19/20

vrijdag 21 mei 13.30 - 15.30 uur EC GT 4E 19/20

dinsdag 25 mei 09.00 - 11.00 uur GS GT 4E 19/20

woensdag 26 mei 09.00 - 11.00 uur DU GT 4E 19/20

13.30 - 15.30 uur BI GT 4E 19/20

Donderdag 27 mei 13.30 - 15.30 uur EN GT 4E 19/20


