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Geachte ouder(s)/ verzorger(s) en beste leerlingen,
Het laatste gedeelte van de opleiding gaat binnenkort van start. Het CSPE voor het
beroepsgerichte vak Zorg & Welzijn, Economie & Ondernemen en Dienstverlening &
Producten zal van 8 t/m 17 april plaatsvinden. De informatie betreffende deze examens wordt
door de vakdocenten en mentoren uitgedeeld en besproken.
Bij ons op school start op donderdag 9 mei de centrale eindexamenperiode voor de overige
vakken. Vanaf deze dag tot en met maandag 20 mei zal het Centraal Eindexamen (CE)
plaatsvinden voor alle vakken in de gemengd/theoretische leerweg.
De examens voor de basis- en kadergerichte leerweg zullen digitaal worden afgenomen
vanaf 9 mei en eindigen op maandag 20 mei. Verderop in dit document staat het hele
examenrooster, 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 ook al examens digitaal geoefend.
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
Op vrijdag 5 april wordt de definitieve schoolexamen cijferlijst aan de leerlingen uitgedeeld. 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.
ALGEMEEN
Je krijgt het examenrooster uitgedeeld en een folder ‘Wanneer ben ik geslaagd voor mijn
vmbo?’
Verdere informatie over de eindexamens vind je op: www.examenblad.nl
MIJNEINDEXAMEN.NL (GT/TL)
Op de website kan de kandidaat een examenrooster op maat samenstellen, door zijn of haar
niveau en vakkenpakket te selecteren. Bij ieder vak worden de toegestane hulpmiddelen
weergegeven, en na afname verschijnen de correctievoorschriften online. De website biedt
daarnaast praktische informatie ter voorbereiding op de examens: oefenexamens,
de slaag-/zak regeling, algemene regels en tips.
Deze site is ontwikkeld om als mobiele webapp optimaal te functioneren, zodat hij door
examenkandidaten op smartphone of tablet bezocht kan worden.

WAT MOET IK LEREN?
Je bent natuurlijk goed voorbereid door je vakdocent, maar op de website kun je per vak
opzoeken wat je moet leren voor het examen.
CE
De periode waarin het CE afgenomen wordt, is donderdag 9 mei t/m maandag 20 mei.
● De data van de vakken zijn bekend en staan in Magister
● Zorg ervoor dat je je benodigde spullen bij je hebt (denk aan etui met inhoud,
rekenmachine, liniaal, woordenboek, koptelefoon/oortjes)
● Stop je jas en andere persoonlijke spullen (ook je mobiel) in je locker voor je naar het
examenlokaal gaat.
● 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 kunt 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 je vorig schooljaar ontvangen hebt, 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 echter geen recht
om de gemiste tijd in te halen.
Na het CSPE is er een aangepast rooster.

UITSLAG CSPE
Op woensdag 5 juni ontvangen wij op school de voorlopige normering voor eerste tijdvak van
de beroepsgerichte programma's (CSPE). De leerlingen kunnen via Magister en de website
zien wat voor cijfer ze hebben behaald.

UITSLAG EXAMEN
Op woensdag 12 juni ontvangen wij op school de uitslagen van de centrale eindexamens. 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 12 juni tussen
13.00 uur en 15.00 uur bereikbaar bent!!

REKENTOETS
Op 27, 28 of 29 mei zal de laatste kans voor de rekentoets VO plaatsvinden. De exacte data
vind je op Magister en op de website.

HEREXAMENS
Herexamens zijn mogelijk voor het CSPE en je mag daarnaast nog één vak herkansen. Dit
geldt niet voor GL/TL-leerlingen, want zij mogen in totaal maar één vak herkansen.
Het oefenen voor de herkansingen van het CSPE en de afname van de herkansingen vindt
plaats op een nog nader te bepalen datum. Via de website en Magister wordt dit
gecommuniceerd.
De herkansingen van de digitale examens in de KB en BB vinden plaats op dinsdag 18 juni
van 10.15 uur – 12.15 uur (BB) en van 13.00 uur – 15.30 uur (KB) in lokaal 5A/B.
De herkansingen voor de GL/TL leerlingen worden gehouden op 17,18 of 19 juni.
Leerlingen, die voorlopig gezakt zijn, kunnen door herexamen te doen, toch nog slagen.
Vrijdag 28 juni is de uitslag van de herexamens bekend, je wordt daar dan zo snel mogelijk
over gebeld.

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, de heer Metz.

DIPLOMA – UITREIKING
Op woensdagavond 3 juli is de feestelijke diploma-uitreiking. Jullie worden deze avond om
18.00 uur op school verwacht om je diploma en cijferlijst in ontvangst te nemen. Het is
waarschijnlijk de laatste keer van je leven dat je met je klas samen bent. Je mag voor de
diploma-uitreiking twee mensen uitnodigen.

BOEKEN
Boeken huur je van Iddink.
Lever je tekstboeken op 15 juli onbeschadigd in!

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:
Vrijdag 5 april
Maandag 8 t/m vrijdag 12 april
Maandag 8 t/m donderdag 11 april
Maandag 15 t/m woensdag 17 april
Donderdag 9 t/m maandag 20 mei
Vanaf woensdag 5 juni
Woensdag 12 juni

Dinsdag 18 juni
BB 10.15 uur - 12.15 uur in lokaal 5A/B
KB 13.00 uur - 15.30 uur in lokaal 5A/B
Maandag 17 juni

Dinsdag 18 juni
Woensdag 19 juni
Vrijdag 28 juni
Woensdag 3 juli
Maandag 15 juli

Uitreiking definitieve schoolexamencijfers
CSPE Z&W
CSPE E&O
CSPE D&P en TGL
Centrale examen periode
Uitslag CSPE en op afspraak oefenen met de
docent voor de herkansingen CSPE
-Uitslag van de examens vanaf 13.00 uur
-Ophalen voorlopige cijferlijst en inleveren
herkansingsformulier bij mw. Spork
(administratie)
Digitaal herexamen (één vak)

Herexamen GT/TL
Duits, wiskunde, biologie, geschiedenis
Herexamen GT/TL
Nederlands
Herexamen GT/TL
Engels, economie, maatschappijkunde
Uitslag herexamens vanaf 12.00 uur
Diploma-uitreiking (18.30 uur)
Boeken inleveren, info van Iddink volgt nog

Met vriendelijke groet,
Korneel van den Bulck, Peter-Anne Wissema en Erwin Metz
(examencommissie)

