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Algemene aanwijzingen 
 

Vóór het examen 

 Zorg dat je het rooster duidelijk in je agenda of mobiel hebt staan. Gebruik bijvoorbeeld de 

site van www.mijneindexamen.nl . 

 Het examen is een uiterst serieuze zaak. Voor de goede orde verwijzen wij naar artikel 5 uit 

het Besluit eindexamen (zie hieronder) 

 Als je ziek bent, wordt dit ’s morgens voor 9.00 uur op de dag van het examen door een 

ouder gemeld. Zoek onmiddellijk contact met de examensecretaris(sen) of de schoolleiding 

om te overleggen wat je het beste kunt doen (Koen en als hij er niet is, Jasper, Kees of 

Roos). 

 Zorg dat je uiterlijk 15 minuten voor aanvang van het examen aanwezig bent. 

 Zet je spullen in de kledingruimte. Dit betreft tassen, jassen, draagbare telefoons, I-pods 

en alle overige apparatuur die geluid maken en/of waarmee je contact kan leggen binnen 

en buiten de examenzaal (dus ook noise cancelling headsets met internetverbinding, 

smartwatches en andere digitale horloges). Al deze apparaten moeten bovendien 

uitgeschakeld zijn (op stil is niet uit!). Indien een surveillant er één aantreft bij je 

examentafel, wordt deze onherroepelijk in beslaggenomen. Gaat er een telefoon af tijdens 

een zitting, dan kunnen er scherpe maatregelen getroffen worden tegen de eigenaar.  

 Zoek je plaats. Zorg dat je 10 minuten voor aanvang van het examen klaar zit. (In de zaal 

ga je zitten aan het tafeltje waarop een kaartje ligt met jouw naam erop. Houd er rekening 

mee dat je steeds op een wisselende plaats zit. Leerlingen met dyslexie worden vooraan in 

het lokaal geplaatst). Er volgt nog een instructie en we moeten op tijd beginnen.  

 Als je een geplastificeerd blaadje hebt met speciale privileges (extra tijd bij diabetes, recht 

op vooraan zitten, o.i.d), laat dit dan voor het examen aan de surveillanten zien.  

 Als je te laat komt, krijg je geen extra tijd. Vanaf 30 minuten na aanvang van het examen 

mag je de zaal niet meer in. 

 

Tijdens het examen 

 Volg altijd de aanwijzingen van surveillanten 

 Alleen een schrijfpen is toegestaan tijdens het examen (en een potlood als je grafieken 

moet tekenen) 

 Tijdens het eerste klokuur van de zitting mag niemand de zaal verlaten. Ook tijdens het 

laatste kwartier van de zitting mag niemand de zaal verlaten. Tijdens het examen is het 

niet toegestaan de zaal tussentijds zonder begeleiding van een toezichthoudende docent te 

verlaten. Dus ook niet als je naar het toilet moet! Je mag pas na een uur naar het toilet en 

alleen als de surveillant dat goed vindt. 

 Tijdens het examen worden alle woordenboeken gecontroleerd. Als er aantekeningen of 

andere hulpmiddelen worden aangetroffen kan er een maatregel getroffen worden (zie 

artikel 7.2 op pagina 4). 

 Zet op je papier linksboven je examennummer (zie bijlage) en rechtsboven je naam (voor- 

en achternaam). Vul ook de naam van je docent in en je klas. 

http://www.mijneindexamen.nl/
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 Bij de meeste examens mag je er voor kiezen om het examen op de computer te maken. 

Kies je hiervoor, dan moet je ook je voor- en achternaam, het examennummer, jouw docent 

en jouw klas invullen.  

 Werk je op de computer, dan moet je direct aan het begin van het examen het bestand een 

naam geven en bewaren. In de bestandsnaam zet je het vak waarvoor je examen doet en 

jouw naam. (Bijvoorbeeld: wiskunde_doortjedegroot). Sla het werk regelmatig op! 

 Deel je tijd goed in. Lees de opgaven zeer zorgvuldig en denk goed na vóór je de vragen 

beantwoordt. Als je eerst werkt op klad, zorg er dan voor dat je genoeg tijd overhoudt voor 

de uitwerking in het net. Ook het klad kun je inleveren; dit moet je zeker doen als je niet 

helemaal klaar bent met je werk in het net.  

 Op het examen kunnen alleen de hulpmiddelen worden gebruikt die volgens bijgevoegde 

lijst zijn toegestaan.  

 Het is niet toegestaan typex te gebruiken of met potlood te schrijven (uiteraard wel bij de 

meerkeuze kaarten en wel op grafiekpapier). 

 Als je iets nodig hebt (papier bijv.) geef je de surveillant een teken. In alle gevallen blijf je 

op je plaats zitten! (dus NIET zelf papier gaan halen!) 

 Bedenk goed dat de bedoeling van een examen is te toetsen wat je weet, niet wat je niet 

weet. Blijf dus niet te lang bij een probleem stilstaan. 

 Bij meerkeuzevragen: ALTIJD een antwoord aankruisen. Dus ook als je het antwoord op 

een vraag niet weet of in tijdnood komt. 

 

Als je klaar bent 

 Ga niet te vroeg weg; ook als je denkt klaar te zijn, is het beter het werk nog eens na te 

kijken. Een kwartier vóór het einde van het examen mag je de zaal niet meer verlaten, 

maar moet je blijven zitten tot het werk aan het einde van de zitting is opgehaald. 

 Als je klaar bent met je examen steek je je vinger op en vraag je een surveillant of je het 

examen mag inleveren of printen. De surveillant checkt of je alle vragen hebt beantwoord, 

wat klad is en wat echt, en/of haalt het examen uit de printer en brengt het naar je tafel. Je 

checkt of alles klopt en zet je handtekening op elk blaadje, pas dan lever je het in. Je mag 

pas opstaan als de surveillant dat aangeeft! 

 De opgaven mogen gedurende het examen niet naar buiten worden gebracht. Als je eerder 

weggaat dan de vastgestelde eindtijd kun je de opgaven ophalen na afloop van het 

examen. 
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Eindexamenbesluit VO Hoofdstuk 1 - Artikel 7: Onregelmatigheden 
 

1. Indien een kandidaat zich ten aanzien van enig deel van het examen 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. het toekennen van het cijfer 1,0 voor een onderdeel van het schoolexamen of het centraal 
examen, 
b. het ontzeggen van de deelname of de verdere deelname aan één of meer delen van het 
schoolexamen of zittingen van het centraal examen, 
c. het ongeldig verklaren van één of meer onderdelen van het reeds afgelegde deel van het 
schoolexamen of het centraal examen,  
d. het opschorten van de uitslag van het examen en het uitreiken van een diploma en een cijferlijst 
tot na een hernieuwd examen in door de directeur aan te wijzen onderdelen.  
 

3. Indien het hernieuwd examen 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.  
 

4. De directeur deelt zijn beslissing ingevolge lid 2. mee aan de kandidaat, zo mogelijk mondeling en 
in ieder geval schriftelijk. De directeur stelt de kandidaat, indien deze dit wenst, in de gelegenheid 
zich te laten horen. De kandidaat kan zich laten bijstaan door een door hem aan te wijzen 
meerderjarige. In de schriftelijke mededeling aan de kandidaat wordt tevens gewezen op het 
bepaalde in het vierde lid. De schriftelijke mededeling wordt tegelijkertijd in afschrift toegezonden 
aan de inspectie en aan de ouders, voogden of verzorgers van de kandidaat, indien deze 
minderjarig is.  
 

5. De kandidaat kan tegen een beslissing van de directeur schriftelijk in beroep gaan bij de door het 
bevoegd gezag van de deelschool in te stellen commissie van beroep examenzaken 
(bovenschools). Dat moet gebeuren binnen vijf dagen nadat de beslissing schriftelijk ter kennis van 
de kandidaat is gebracht. De commissie stelt een onderzoek in en beslist binnen twee weken of 
zoveel eerder als nodig is voor de voortgang van het examen van de betrokken kandidaat. Tenzij zij 
de termijn met redenen omkleed heeft verlengd met ten hoogste twee weken. De commissie stelt bij 
haar beslissing zo nodig vast op welke wijze de kandidaat alsnog in de gelegenheid zal worden 
gesteld het eindexamen geheel of gedeeltelijk af te leggen. De commissie deelt haar beslissing 
schriftelijk mee aan de kandidaat, aan de ouders, voogden of verzorgers van de kandidaat indien 
deze minderjarig is, aan de directeur van de deelschool en aan de inspectie.  
 

6. Van de commissie van beroep mogen de directeur van de betrokken deelschool en de 
secretaris(sen) van het eindexamen geen deel uitmaken. De commissie van beroep bestaat uit drie 
personen: Het bevoegd gezag, een ouder of personeelslid van de betreffende school en een 
directielid van een niet betrokken MSA school.  

 
Het postadres van de commissie is: Commissie van Beroep Examenzaken Centraal bureau van de 
MSA Postbus 92048, 1090 AA Amsterdam 

 



5 

 

Wanneer ben je geslaagd?  
 

Mavo 
De kandidaat die eindexamen mavo heeft afgelegd, is geslaagd indien: 

• het rekenkundig gemiddelde van zijn bij het centraal examen behaalde cijfers ten minste 5,5 is,  
én 

• hij voor het vak Nederlands minimaal  een 5 heeft behaald 
 

én indien hij (bij optelling SE en CE): 

• voor al zijn vakken een 6 of meer heeft behaald, of 

• één 5 heeft behaald en verder alles 6 of hoger, of 

• één 4 heeft behaald (met uitzondering van Nederlands) en verder alles 6 of hoger, waarbij  minstens 
één keer een 7 of hoger; of 

• twee 5-en heeft behaald en verder alles 6 of hoger, waarbij  minstens één keer een 7 of hoger 

• hij voor geen van de vakken lager dan het eindcijfer 4 heeft behaald 
 
én 

• indien de vakken KV1, lichamelijke opvoeding en het sectorwerkstuk van het gemeenschappelijk deel 
van elk profiel zijn beoordeeld als ‘voldoende’ of ‘goed’. 
én 

• indien hij de rekentoets heeft afgelegd (ongeacht het resultaat) 
Als je alle examens hebt gedaan én gezakt bent én nog kan slagen door één onvoldoende te schrappen, 
mag je één vak niet mee laten tellen, behalve Nederlands (kernvak). Dit geldt als je gezakt bent op teveel 
onvoldoendes op je eindlijst óf als je de 5,5 gemiddeld niet hebt gehaald. 

 

Havo 
De kandidaat die eindexamen havo heeft afgelegd, is geslaagd indien: 

• het rekenkundig gemiddelde van zijn bij het centraal examen behaalde cijfers ten minste 5,5, is  
én  

• voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde als eindcijfer maximaal één 5 heeft behaald 
 
én indien hij (bij de eindcijfers):  

• voor al zijn vakken een 6 of meer heeft behaald, 

• één 5 heeft behaald en verder alles 6 of hoger  

• één 4 (met uitzondering van Nederlands, Engels en wiskunde) heeft behaald en verder alles 6 of hoger 
en het gemiddelde van de eindcijfers tenminste 6,0 bedraagt (een 4 kan je dus compenseren met 2x7 of 
1x8), of 

• twee 5-en (met uitzondering van Nederlands, Engels en wiskunde) heeft behaald en verder alles 6 of 
hoger en het gemiddelde van de eindcijfers tenminste 6,0 bedraagt (twee 5-en kan je dus compenseren 
met 2x7 of 1x8),of  

• één 5-en en één 4 (met uitzondering van Nederlands, Engels en wiskunde) heeft behaald en verder 
alles 6 of hoger en het gemiddelde van de eindcijfers tenminste 6,0 bedraagt (1x5 en 1x4 kan je dus 
compenseren met 3x7 of 1x8+1x7) 

• hij voor geen van de vakken lager dan het eindcijfer 4 heeft behaald 
én 

• CKV en LO zijn beoordeeld als 'voldoende' of 'goed'  
én 

• de rekentoets is afgelegd, waarbij het resultaat niet meetelt.  
Als je alle examens hebt gedaan én gezakt bent én nog kan slagen door één onvoldoende te schrappen, 
mag je één vak niet mee laten tellen, behalve Nederlands, Engels en wiskunde (kernvakken). Dit geldt als 
je gezakt bent op teveel onvoldoendes op je eindlijst óf als je de 5,5 gemiddeld niet hebt gehaald. 
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Afgewezen kandidaten aan de eigen school 
 

• Gezakte leerlingen die het volgende schooljaar opnieuw eindexamen afleggen aan de eigen school, 
moeten het volledige centraal examen doen. 
 

• Na afloop van het centraal examen wordt aan de hand van de nieuwe centraal examencijfers berekend 
of het gemiddelde centraal examencijfer hoger dan een 5,5 is. 
 

 

Afgewezen kandidaten die uitbesteed worden aan het vavo 
  

• Gezakte havoleerlingen jonger dan 18 kunnen ook door de vo-school uitbesteed worden aan het vavo. 
De leerlingen hoeven dan in principe alleen hun onvoldoende vakken over te doen. Gezakte leerlingen 
ouder dan 18 jaar kunnen zichzelf inschrijven bij het vavo.  
 

• Hierbij moet(en de school en) de leerling rekening houden met de exameneis van ten minste een 5,5 
voor het gemiddelde centraal examencijfer. Van de eerder behaalde eindcijfers waarvoor vrijstelling is 
verkregen tellen de onderdelen CE-cijfer mee in de berekening voor het gemiddelde van deze 5,5.  

 

• Het kan verstandig zijn om ook voldoende afgesloten vakken opnieuw te doen aan het vavo met het oog 
op het noodzakelijke gemiddelde.  
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Toegestane hulpmiddelen Mavo en Havo 
 
Een examenkandidaat heeft het recht om volgens onderstaande lijst enige hulpmiddelen te gebruiken 
tijdens het CE. De kandidaat brengt zelf het toegestane hulpmiddel mee van huis. 

Sowieso meenemen Basispakket bestaande uit: 
-pen 
-tekenpotlood 
-blauw en rood kleurpotlood 
-liniaal met millimeterverdeling 
-passer 
-geometrische driehoek 
-vlakgum 
-elektronisch rekenapparaat  
 

Computergebruik Je mag alle examens op de computer doen. Bij 
Nederlands mag de spellingscontrole niet gebruikt worden, 
behalve door leerlingen met dyslexie. 
 

Alle schriftelijke examens Woordenboek Nederlands (onbeschreven!) 

Moderne vreemde talen Woordenboek naar en vanuit de vreemde taal (zie 3.2) 
(onbeschreven!) 

Wiskunde (HAVO) 
Wiskunde (VMBOT) 
 
 
Beide 

Grafische rekenmachine (zie onder) 
Geometrische driehoek/een windroos/een eenvoudige 
rekenmachine 
 
Roosterpapier in cm2  

Economie (HAVO) bij economie havo is de grafische rekenmachine NIET 
toegestaan, de eenvoudige rekenmachine uit het 
basispakket uiteraard wel 

Nask1 BINAS vmbo-kgt, informatieboek voor nask 1 en nask 2 

Toegestane grafische rekenmachines in 2020:  
- fx-9860GII(SD) met examenstand: OS 2.07 en hoger;  
- fx-CG20 met examenstand: OS 2.01 en hoger;  
- fx-CG50.  
Hewlett Packard:  
- HP Prime  
mits in de examenstand de volgende instellingen zijn gerealiseerd:  
• De time-out is ingesteld op 4 uur.  
• Het geheugen is gewist.  
• De knipperende LED staat aan.  
• Gebruikerstoepassingen zijn uitgeschakeld.  
• CAS is uitgeschakeld.  
• Opmerkingen en programma’s zijn gewist en onbereikbaar gemaakt.  
• Nieuwe opmerkingen en programma’s aanmaken is geblokkeerd.  
De examenstand wordt ingesteld door de examinator, aangezien de controle óf de machine in examenstand staat 
wel kan worden uitgevoerd zonder de leerling te storen maar niet of de machine in de juiste examenstand staat.  
Texas Instruments:  
- TI-84 Plus T vanaf versie OS 5.1, de basisversie met LED lampje;  
- TI-84 Plus CE-T vanaf versie OS 5.1.5;  
- TI-Nspire CX (alleen de versie zonder CAS) vanaf versie OS 4.4.0.532.   
Oudere types, ook die eerder wel waren toegestaan, zijn NIET meer toegestaan.  
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Uitslag examen en het tweede tijdvak 

De uitslag van het examen in het eerste tijdvak 

Donderdag 10 juni zal je gebeld worden door je mentor; Mavoleerlingen worden gebeld vanaf 12.30, 
Havoleerlingen vanaf 13.30. Zorg dat je mentor het goede telefoonnummer heeft en zorg dat je 
bereikbaar bent! 

Leerlingen die een herexamen in het 2e tijdvak willen doen, worden om 15.00 op school verwacht om 
een herexamen aan te vragen. Zij krijgen een advies voor herexamen van de vergadering. 

 

De uitslag van het examen in het tweede tijdvak 

Vrijdag 2 juli zal je gebeld worden door je mentor; Mavoleerlingen worden gebeld vanaf 12.30, 
Havoleerlingen vanaf 13.30. Zorg dat je mentor het goede telefoonnummer heeft en zorg dat je 
bereikbaar bent! 

Leerlingen die gezakt zijn worden om 15.00 op school verwacht om een herexamen aan te vragen. Zij 
krijgen een advies voor herkansing van de vergadering. 

Leerlingen die geslaagd zijn worden om 16.00 op school verwacht om de cijferlijst in te zien, het 
gezamenlijk te vieren en eventueel een herexamen aan te vragen. 

 

De uitslag van het examen in het derde tijdvak 

Iedereen heeft het recht om twee examens over te doen; dat kan in het 2e tijdvak, in het 3e tijdvak of 
verspreid over het 2e en 3e tijdvak. Daarnaast bestaat er de mogelijkheid om de door ziekte gemiste 
examens in te halen. Dit kan overigens tot roostertechnische complicaties leiden. 

De aanmelding voor het herexamen vindt plaats op vrijdag 2 juli (zie hierboven) bij de 
examensecretarissen. Je moet zelf de aanvraag ondertekenen, je dient dus zelf op school te zijn! 

Na het 3e tijdvak zijn er geen mogelijkheden meer om gemiste examens in te halen (!) 

De uitslag van het derde tijdvak is op donderdag 15 juli vanaf 11.00 uur.  

Je wordt door je mentor of de conrector gebeld. 

 

Diploma-uitreiking 

De diploma-uitreiking vindt plaats op Woensdag 7 juli. 

Voor de VMBO-t leerlingen 15.30-18.00 uur 

Voor de HAVO leerlingen 19.00-21.30 uur 

 

Voor leerlingen die pas na het 3e tijdvak geslaagd zijn (15 juli) zal nog een extra diploma-uitreiking in 

kleine kring georganiseerd worden.  
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Examennummers examenkandidaten 

Tijdens het examen moet je altijd je examennummer vermelden. Hieronder de 

examennummers van alle examenleerlingen. 

Klas Roepnaam Tussenv. Achternaam Examennummer 

D1 Taufiq  Alhassan 5400 

D1 Mischa  Folkertsma 5409 

D1 Tuva van Geloven 5410 

D1 Ziggy  Hensen Verbaten 5413 

D1 Bright  Hinze 5415 

D1 Saar van Koeveringe 5416 

D1 Tiga  Koppes 5417 

D1 Sera  Krümmel 5418 

D1 Fionn  Lacken 5419 

D1 Senna  Leijssenaar 5420 

D1 Kick  Lemmens 5421 

D1 Jay  Mann 5423 

D1 Emma  Minke 5425 

D1 Goya  Moens 5426 

D1 Fleur  Mulder 5427 

D1 Sasha  Muraskina 5428 

D1 Senne  Potgiesser 5432 

D1 Lola  Prent 5433 

D1 Christopher  Rangel Abreu 5434 

D1 Aisha  Rodriguez Arrebato 5436 

D1 Jools  Taanman 5441 

D1 Rosa  Tan 5442 

D1 Sara  Vissers 5446 

D1 Imre  Welters 5448 

D1 Aimee  Widia 5449 

D2 Crystabel  Asante 5401 

D2 Teun  Broek 5402 

D2 Biba van den Broeke 5403 

D2 Kane  Collin 5404 

D2 Mya  Dierckxsens 5405 

D2 Zee van Doorn 5406 

D2 Alice  Elmers 5407 

D2 Fiene van den Elskamp 5408 

D2 Roos van Gessel 5411 

D2 Ruby  Greiner 5412 

D2 Torsten  Hijne 5414 

D2 Ise ter Linden 5422 

D2 Gioia  Mari 5424 
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D2 Elke  Olivier 5429 

D2 Kamil  Plate 5430 

D2 Lena  Pompert 5431 

D2 Sanne  Ritter 5435 

D2 Reinier  Savelsberg 5437 

D2 Gwenn  Scherphuis 5438 

D2 Feline  Schouten 5439 

D2 Matti  Stooker 5440 

D2 Jazmijn  Torres 5443 

D2 Maxime  Urka 5444 

D2 Gioia  Veldema 5445 

D2 Yente  Vogelaar 5447 

D2 Anne  Wiegman 5450 

 

Klas Roepnaam Tussenv. Achternaam Examennummer 

H5A Rosa  Alcaide Romero 5500 

H5A Mees  Baars 5501 

H5A Vivian  Barsati 5502 

H5A Elvie  Bech 5503 

H5A Amaya de Bruijn 5504 

H5A Chaira  Deerenberg 5506 

H5A Fiby  Delsen 5507 

H5A Gaius  Ditmarsch 5509 

H5A Jackie  Dudok van Heel 5510 

H5A Jill  Echter 5511 

H5A Ties  Everink 5512 

H5A Lucia de Groot 5515 

H5A Jade  Haverkamp 5518 

H5A Milan  Janić 5523 

H5A Mila de Jonge 5524 

H5A Quinten  Letiche 5527 

H5A Romaysa  Ligeon 5528 

H5A Julia  Ouwens 5536 

H5A Lou  Querido 5539 

H5A Zwaan  Schouten 5542 

H5A Elyse  Tirion 5544 

H5A Justin  Vaché 5545 

H5A Luna  Valentic 5546 

H5A Soraya  Velardi 5547 

H5A Julia  Verberne 5548 

H5A Bebel  Wolff 5550 

H5B Heidi  Butzelaar 5505 

H5B Linde  Diefenthal 5508 

H5B Nova  Evers 5513 
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H5B Jair  Faria 5514 

H5B Wijs de Groot 5516 

H5B Juli  Hanning 5517 

H5B Halley  Herms 5519 

H5B Romy van Heusden 5520 

H5B Mees  Hollebeek 5521 

H5B Pascal  Huisman 5522 

H5B Sophie van Leest 5525 

H5B Misha van Leeuwen 5526 

H5B Samuel  Mahangi 5529 

H5B Yentl  Meijer 5530 

H5B David van Meurs 5531 

H5B Chyara  Minnai 5532 

H5B Britt van der Molen 5533 

H5B Chinyere  Onyebuchi 5534 

H5B Wolf van Oostveen 5535 

H5B Mees  Overeinder 5537 

H5B Flo  Perenda 5538 

H5B Sterre  Rietvelt 5540 

H5B Yesa  Ruigrok 5541 

H5B Sofie van Thienen 5543 

H5B Lana  Vermeer 5549 
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1e tijdvak (eerste maal examen) 

(Tijden zijn zonder verlenging. Leerlingen met verlenging hebben 30 minuten extra) 
 
 

DATUM MAVO HAVO 

Maandag 17 mei   

13:30 – 15:30 
Nederlands 

 

Dinsdag 18 mei  9:00 - 12:00 
Geschiedenis 

13:30 – 15:30 
Wiskunde 

13:30 - 16:00 
Engels 

Woensdag 19 mei  9:00 - 12:00 
Kunst Algemeen 

13:30 – 15:30 
Frans 

13:30 - 16:30 
Nederlands 

Donderdag 20 mei 9:00 – 11:00 
Maatschappijkunde 

 

13:30 – 15:30 
Nask1 

 

Vrijdag 21 mei 9:00 – 11:00 
Dans&Drama 

9:00 - 11:30 
Duits 

13:30 – 15:30 
Economie 

 

Dinsdag 25 mei 9:00 – 11:00 
Geschiedenis 

 

 13:30 - 16:00 
Frans 

Woensdag 26 mei 9:00 – 11:00 
Duits 

 

13:30 – 15:30 
Biologie 

13:30 - 16:30 
WiskundeA 

Donderdag 27 mei 9:00 – 11:00 
Muziek 

 

13:30 – 15:30 
Engels 

 

Vrijdag 28 mei   

13:30 – 15:30 
Kunst beeldend 

13:30 - 16:30 
Economie 

Maandag 31 mei  9:00 - 12:00 
Maatschappijwetenschappen 
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2e tijdvak (eerste maal examen en/of herkansen examen 1e tijdvak) 
(Tijden zijn zonder verlenging. Leerlingen met verlenging hebben 30 minuten extra) 

 
DATUM MAVO HAVO 

Maandag 14 juni   

13:30 – 15:30 
Nederlands 

13:30 - 16:00 
Frans 

Dinsdag 15 juni  9:00 - 12:00 
Geschiedenis 

13:30 – 15:30 
Wiskunde 

 

Woensdag 16 juni  9:00 - 12:00 
Kunst Algemeen 

13:30 – 15:30 
Kunst beeldend 

13:30 - 16:30 
Nederlands 

Donderdag 17 juni 9:00 – 11:00 
Maatschappijkunde 

 

13:30 – 15:30 
Nask1 

 

Vrijdag 18 juni 9:00 – 11:00 
Dans & Drama 

9:00 - 11:30 
Duits 

13:30 – 15:30 
Economie 

13:30 - 16:30 
Economie 

Maandag 21 juni 9:00 – 11:00 
Geschiedenis 

 

  

Dinsdag 22 juni 9:00 – 11:00 
Duits 

9:00 - 12:00 
Maatschappijwetenschappen 

13:30 – 15:30 
Biologie 

13:30 - 16:30 
WiskundeA 

Woensdag 23 juni 9:00 – 11:00 
Muziek 

 

13:30 – 15:30 
Engels 

 

Donderdag 24 juni   

  

Vrijdag 25 juni   

13:30 – 15:30 
Frans 

13:30 - 16:00 
Engels 
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4. 3e tijdvak (herkansingen examen 1e  en 2e tijdvak) 

 

 
DATUM MAVO HAVO 

Dinsdag 6 juli 09.00-11.00 
Nederlands 
Muziek 
 

09.00-12.00 
Nederlands 
KUA 

13.30-15.30 
Geschiedenis 

13.30-16.30 
Geschiedenis 
 

Woensdag 7 juli 09.00-11.00 
Wiskunde 
 

09.00-12.00 
Economie 

13.30-15.30 
Biologie 
Nask1 
Maatschappijkunde 
 

13.30-16.30 
WiskundeA 

Donderdag 8 juli 09.00-11.00 
Economie 
 

 

13.30-15.30 
Engels 
Frans 

13.30-16.00 
Engels 
Frans 
 
13.30-16.30 
Maatschappijwetenschappen 

Vrijdag 9 juli 09.00-11.00 
Dans 
Drama 
Kunst Beeldend 
(NB. Niet op school!) 
 

 

13.30-15.30 
Duits 
 

13.30-16.00 
Duits 

 

NB. 

- Als een leerling in twee vakken op hetzelfde moment herexamen wil doen, zal hij/zij tussen 
deze twee examens een uur in quarantaine gaan. Dit betekent dat hij/zij een uur in 
afzondering van anderen en (sociale) media moet doorbrengen. 

- Als een vmbo-leerling herexamen wil doen in zowel Duits als Dans/Drama/Kunst Beeldend, 
dan zullen beide herexamens buiten school plaats vinden. 
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