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1. Op donderdag  aanstaande vinden de eindexamenvergaderingen plaats. Daarna krijgen 
alle kandidaten vanaf  telefonisch bericht. Met de beller spreek je dan af om aan het 
einde van de dag de cijferlijst en het formulier voor herkansing op school op te halen. Zorg 
ervoor dat  school het telefoonnummer heeft waarop je op dat tijdstip bereikbaar bent, 
eventueel het nummer van je mobiele telefoon. Zo spoedig mogelijk zal een namenlijst van de 
geslaagden op de site van de school geplaatst worden.  

2. Elke kandidaat mag twee vakken herkansen, ook als je al geslaagd bent na het Eerste Tijdvak. 
Ook een voldoende mag je proberen te verbeteren. Het hoogste cijfer komt uiteindelijk op je 
cijferlijst. Heeft mevrouw Room (leerlingencoördinator) op vrijdag  je 
aanvraag niet binnen, dan geef je daarmee te kennen geen prijs te stellen op een herkansing. De 
herkansingen worden afgenomen op: tweede tijdvak met ingang van 13 juni t/m 23 juni en het 
derde tijdvak met ingang van 5 juli t/m 8 juli 2022. 
 

3. Indien je in een extra vak examen hebt gedaan en je op grond van de behaalde cijfers niet slaagt, 
maar door weglating van een onvoldoende voor het extra vak wel, dan ben je geslaagd voor het 
examen. Het om deze reden weggelaten van een extra vak wordt in principe wél op je cijferlijst 
vermeld. Wil je dat niet, dan moet je dat op uiterlijk vrijdag  melden 
aan mevrouw Room (leerlingencoördinator). Natuurlijk kun je ook proberen om via de 
herkansing alsnog een onvoldoende te verbeteren om een diploma met een extra vak te krijgen.  

4. Indien je op grond van de behaalde cijfers niet slaagt is er nog een extra (i.v.m. corona) 
mogelijkheid om 1 vak niet mee te laten tellen met uitzondering van de vakken Nederlands, 
Engels en wiskunde. 
 

5. Je  moet je inleveren of laten inleveren op donderdag 14 juli (tijd en plaats 
worden later bekend gemaakt).     

 
  



 

Een kandidaat kan alleen aan het Centraal Examen deelnemen als het volledige 
schoolexamen/examendossier (dus inclusief alle handelingsdelen) is afgesloten. Op 

 moeten onderdelen van het schoolexamen afgerond te zijn.  

 

Bij ziekte moet de secretaris van het examen van de eigen afdeling (de heer J. Damkat) daarvan 
onmiddellijk op de hoogte gebracht te worden. Je wordt dan verwezen naar het Tweede Tijdvak. Ook 
als je om andere redenen niet aan enig examen kunt deelnemen, geldt het hierboven vermelde. De 
directeur van de school bepaalt of de reden van afwezigheid rechtmatig is.  

 
 
Kijk goed wanneer, hoe laat en waar je aanwezig moet zijn. Wanneer je 

komt, mag je niet meer deelnemen aan dat examen en word je verwezen naar het Tweede 
Tijdvak. Gemiste tijd mag niet ingehaald worden.  

 

 
 
De officiële site over de eindexamens voortgezet onderwijs is Het Examenblad. Op adres 
http://examenblad.nl staat voor de examenkandidaten ander andere de volgende informatie: 

 het examenrooster 
 antwoorden op veel gestelde vragen 
 de antwoordmodellen van alle vakken in het Eerste en Tweede Tijdvak; de bekendmaking vindt 

de dag van afname plaats op de volgende tijdstippen: de ochtendvakken vanaf 14.00 uur, de 
middagvakken vanaf 17.00 uur. 

 de definitieve normering van alle vakken na het Eerste en het Tweede Tijdvak.  
  

http://examenblad.nl/
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alle vakken Basispakket, bestaande uit: 

- schrijfmateriaal inclusief millimeterpapier 

- tekenpotlood 

- blauw en rood kleurpotlood 

- liniaal met millimeterverdeling 

- passer 

- nietmachine* 

- geometrische driehoek 

- vlakgum 

- rekenmachine – zie 3.2 

* zie 4.3 

alle schriftelijke 
examens 

Eendelig verklarend woordenboek Nederlands (zie 3.1.1) 

of 

Eendelig woordenboek Nederlands-thuistaal en thuistaal-Nederlands 

(zie 3.1.1) 
Fries, moderne 
vreemde talen 

Woordenboek naar en van de doeltaal; 

Bij Engels: (op verzoek kandidaat) daarnaast ook woordenboek Engels- Engels (zie 3.1.3) 

Latijn, Grieks Latijns resp. Grieks woordenboek (zie 3.1.4) 

wiskunde A, B, C - grafische rekenmachine (zie 3.2.3) 

- roosterpapier in cm2 
biologie, 
natuurkunde, 
scheikunde 

- goedgekeurd informatieboek: Binas 6e editie of Sciencedata 

(zie 3.3) 

aardrijkskunde Een atlas is niet langer toegestaan bij het centraal examen 

muziek, kunst 

(algemeen) 

Computer 
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