Regionale
Scholengemeenschap
Goeree-Overflakkee
informatie betreffende het

Centraal Examen 2021
vmbo basis/kader
Het is ten strengste verboden horloges, smartwatches, mobiele telefoons, geluid- en
zendapparatuur, iPods en dergelijke mee te nemen naar de examenzaal. Ruim ook
deze spullen op in je kluisje!!

Eindcijfers schoolexamen vmbo bb/kb
Op donderdag 20 mei 2021 worden op school tijdens de lessen de eindcijfers
schoolexamen voor vmbo op school uitgereikt door de teamleider dhr.
Meerbach.
Controleer deze cijfers uiterst nauwkeurig. Constateer je een fout of heb je een
vraag: geef dit dezelfde dag (dus donderdag 20 mei 2021) voor 14.00 uur nog
door aan de administratie@rgomiddelharnis.nl. Na dit tijdstip kan er niets meer
gewijzigd worden.
Controleer ook of je geboortenaam, geboorteplaats en geboortedatum zoals
die op je ID/paspoort zijn vermeld, overeenkomen met de gegevens op de
voorlopige cijferlijst.

Bewaar deze informatie tot na het herkansingstijdvak op 21 en 22 juni 2021;
Bij twijfel, problemen of onduidelijkheden onmiddellijk de school informeren.
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Veel succes met je examen

Dit schooljaar is alles anders, ook het examen. Ten gevolge van de covid-19-pandemie is in
2020 geen Centraal Eindexamen afgenomen.
In 2021 is er geen Centraal Eindexamen in de beroepsgerichte profielvakken voor
vmbo-basis en kader. In Servicedocument examens 2021 | Publicatie van 16 maart 2021
vind je alle informatie.

Ook de slaag-/zakregeling is anders. Het is dit jaar mogelijk om het eindcijfer van één vak
niet te betrekken bij de uitslagbepaling. Het cijfer komt wél op de cijferlijst. Verderop in dit
document staat hierover meer informatie.

BELANGRIJKE DATA
●
●
●
●

20 mei 2021 - uitreiking eindcijfers schoolexamen vmbo-bb/kb
20 mei 2021 - 14.00uur uiterste tijdstip om eventuele fouten in SE-cijferlijst door te
geven
16 juni 2021 - uitslag examen
21/22 juni 2021 - herkansingstijdvak
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BELANGRIJKE REGELS VOOR HET CENTRAAL EXAMEN
GEDRAGSREGELS i.v.m. corona
●
●
●
●
●
●

Altijd en overal 1,5 meter afstand houden van iedereen, ook bij de kluisjes, op
het schoolplein en in de aula!
Bij aankomst direct naar de examenzaal, minimaal 15 minuten voor aanvang
examen aanwezig!
Regelmatig handen wassen, bij binnenkomst examenzaal handen ontsmetten
Zo min mogelijk rondlopen in de examenzaal, maar ook daarbuiten
Mondkapje mag pas af als je in de examenzaal aan je tafeltje zit, dus aan het einde
van het examen: eerst mondkapje op en pas daarna gaan lopen.
Blijf niet onnodig op school rondhangen, ga direct na je examen naar huis.

MELDING AFWEZIGHEID
Als je, bijvoorbeeld door ziekte of familieomstandigheden van zeer ernstige aard of
quarantaine i.v.m. corona, een examenzitting niet kunt bijwonen, moet je dit telefonisch
(laten) melden aan de rector of aan zijn plaatsvervanger persoonlijk, uiterlijk op de dag van
de examenzitting tussen 08.00 en 08.15 uur. De telefonische melding dient zo spoedig
mogelijk schriftelijk te worden bevestigd, tenzij de (plaatsvervangend) rector dit niet nodig
acht.
Toelichting: De rector heeft de bevoegdheid en de plicht te beslissen over de vraag of de
afwezigheid van een kandidaat een geldige reden heeft. De rector kan eisen dat van
bepaalde gevallen van afwezigheid schriftelijke bewijsstukken of verklaringen worden
overlegd. Rijexamens worden bijvoorbeeld niet als geldige reden beschouwd.
AANVANGSTIJD VAN HET EXAMEN
Om op tijd te kunnen beginnen is het noodzakelijk dat je minimaal tien minuten vóór de
officiële aanvangstijd van elk examen in de zaal aanwezig bent. Als je meer dan 30 minuten
te laat komt, word je niet meer toegelaten. Alleen als de rector vaststelt dat het te laat komen
een geldige reden heeft, kan je het gemiste werk in het tweede tijdvak maken. Je verliest
daarmee de mogelijkheid om een ander examen te herkansen. Te laat komen geeft nooit
recht op langer doorwerken.
MINIMALE AANWEZIGHEIDSDUUR
Je moet minimaal in de examenzaal blijven tot één uur na het officiële begin van een zitting.
Als je de examenzaal verlaat vóór het officiële einde van een zitting moet je het gemaakte
werk, het kladwerk en de opgaven, zonder de rust te verstoren, inleveren bij de surveillant
die bij de ingang van de zaal aanwezig is. Iedereen die zich niet aan deze regels houdt,
verstoort de werkomstandigheden van de andere leerlingen.
EINDTIJD VAN HET EXAMEN
Het eindtijdstip van een examen is voor alle kandidaten van een afdeling gelijk, behalve voor
kandidaten die formeel toestemming hebben gekregen indien nodig een half uur langer door
te werken.

4
Veel succes met je examen

Als je tot het officiële eindtijdstip doorwerkt, moet je blijven zitten tot de surveillanten het
gemaakte werk van alle nog zittende kandidaten van de betreffende afdeling hebben
opgehaald en gecontroleerd. Indien er nog andere examens (bijvoorbeeld van een andere
afdeling) aan de gang zijn, verlaat je de zaal daarna zo stil mogelijk.
EXAMENWERK MEE NAAR HUIS NEMEN VMBO-BB/KB
Als je dat wilt, kun je de opgaven en je kladuitwerkingen na afloop van de examenzitting
buiten de examenzaal ophalen.
REGELS TIJDENS DE AFNAME VAN HET EXAMEN (dit geldt voor papieren examens)
Na het openen van de enveloppen met opgaven mogen er geen mededelingen of
inlichtingen over het werk worden verstrekt. Tijdens het uitdelen van de opgaven moet er
volkomen rust in het examenlokaal heersen.
Je vermeldt je examennummer en je voor- en achternaam op al het gemaakte werk. Je
nummert je pagina’s (bv: 1 van 5, 2 van 5, 3 van 5, 4 van 5 en 5 van 5) en als je klaar bent
met je examen, vermeld je op je eerste blad hoeveel pagina’s je inlevert (bv. totaal 5
pagina’s).
Je maakt het examen op gewaarmerkt papier dat wordt verstrekt door de school. Dit geldt
ook voor het kladpapier. Je maakt het werk niet met potlood, met uitzondering van grafieken,
tekeningen en dergelijke. Je mag geen correctielint of iets dergelijks gebruiken! Als je
extra papier of iets anders nodig hebt, blijf je op je plaats zitten. Als je je hand opsteekt, komt
de surveillant naar je toe.
Je mag de examenzaal uitsluitend verlaten als je hiervoor toestemming hebt van een
surveillant.
EXAMENPAPIER, REKENMACHINES, ENZ.
De school verstrekt bij elk examen de juiste soorten gewaarmerkt papier (inclusief
kladpapier). Indien noodzakelijk zorgt de school voor een Binas Boek of ScienceData.
Voor rekenmachines, woordenboeken en dergelijke zie
https://www.examenblad.nl/publicatie/20190624/regeling-toegestane-hulpmiddelen/2021
Lees deze nauwkeurig en let erop welke rekenmachine en/of welk woordenboek je voor elk
examen mag gebruiken (uitsluitend grafische rekenmachine bij havo/vwo wiskunde). Voor
wat betreft de grafische rekenmachine controleer je of deze voldoet aan de eisen zoals
gesteld op de website www.examenblad.nl.
De school kan geen woordenboeken en rekenmachines verstrekken. Zorg dus voor het juiste
boek en de juiste rekenmachine met goed werkende batterijen. Neem eventueel
reservebatterijen mee.
EXAMENZALEN en ZITPLAATSEN
De meeste centrale examens worden afgenomen in de gymzalen. Houd er rekening mee dat
de temperatuur in de gymzaal moeilijk te regelen is. Als het buiten erg koud is, is de zaal
moeilijk warm te krijgen. Tijdens een hittegolf blijft de warmte in de zalen dagenlang hangen.
Een aantal examens wordt afgenomen in een ander lokaal. Dit staat aangegeven op het
rooster in de bijlage.
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Elke examenleerling krijgt een eigen zitplaatsnummer. Deze nummers vind je terug op de
tafels in de examenzalen. Neem plaats bij het aan jou toebedeelde nummer. Op deze manier
kunnen we snel zien wie er eventueel ontbreekt en passende maatregelen nemen.
Eventuele wijzigingen zullen per mail worden verstuurd.
ETEN en DRINKEN
Het is toegestaan om water, sap, kleine snoepjes of bijvoorbeeld Sultana’s zonder
verpakking mee te nemen naar het examen. Zorg ervoor dat je iets kiest dat geen hinder kan
veroorzaken voor andere examenkandidaten.
Helaas moeten we een uitzondering maken voor alle examens die op de computer
worden afgenomen. Bij deze examens is het meebrengen van eten en drinken niet
toegestaan in verband met mogelijke beschadiging van de apparatuur.
TASSEN, JASSEN, GELUIDSAPPARATUUR, ETUIS EN DERGELIJKE
Tassen, jassen, etuis en dergelijke mogen niet worden meegenomen naar de examens.
Ruim deze spullen veilig op in je kluisje.

Het is ten strengste verboden horloges, smartwatches, mobiele
telefoons, geluid- en zendapparatuur, iPods en dergelijke mee te
nemen naar de examenzaal. Ruim ook deze spullen op in je kluisje!!

DIGITALE EXAMENS
Een aantal examens wordt op de computer afgenomen.
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VASTSTELLEN UITSLAG 2021
Er zijn dit jaar extra mogelijkheden om het diploma te behalen. Er is een extra tijdvak, er is
een extra herkansing en de uitslag van een niet-kernvak mag buiten beschouwing blijven. De
precieze regeling vind je in dit document:
‘Servicedocument examens 2021 | Publicatie’ met informatie over aangepaste
regeling examenjaar 2021 i.v.m. Covid-19.

BEREKENING EINDCIJFER
Het eindcijfer voor een vak wordt bepaald door het gemiddelde te nemen van het cijfer voor
het schoolexamen en het cijfer voor het centrale eindexamen. (Een uitzondering hierop is het
combinatiecijfer).
AFRONDING VAN DE CIJFERS
In het examenreglement vmbo wordt bij punt 14 uitgelegd hoe het eindcijfer na afloop van
het centraal examen wordt afgerond. Als het eerste cijfer achter de komma een 4 is, wordt
het cijfer naar beneden afgerond. Als het eerste cijfer achter de komma een 5 is, wordt het
cijfer naar boven afgerond.
SLAAG-/ZAKREGELING
Via Slaag-zakregeling bb/kb - vmbo KB kom je bij de slaag-/zakregeling van het betreffende
niveau. Hier kun je precies lezen wanneer je bent geslaagd.
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BEKENDMAKEN UITSLAG
TELEFOONNUMMER
Alle kandidaten worden persoonlijk gebeld over de uitslag van het examen. De school heeft
het telefoonnummer nodig, waarop je op woensdag 16 juni 2021 en vrijdag 2 juli 2021
(uitslag herkansingstijdvak vmbo) te bereiken bent. Je kunt dit (mobiele) telefoonnummer
invullen in Magister. Doe dit zo spoedig mogelijk.
VMBO BB/KB
Als alles volgens plan verloopt, zal op woensdag 16 juni 2021 de uitslag van het eerste
tijdvak van het examen worden vastgesteld. Als je in het eerste tijdvak in alle vakken
examen hebt afgelegd, word je tussen 14.00 uur en 16.00 uur door je mentor of een docent
opgebeld. Als je om 16.30 uur nog niet bent gebeld, kun je zelf contact opnemen met de
school via telefoonnummer 06-50822420 (mevr. Nagtegaal) of 06-11036988 (mevr. Van
Donk).
Kandidaten die in het eerste tijdvak in alle vakken examen hebben afgelegd, maar nog niet
geslaagd zijn, worden op donderdag 17 juni 2021 om 09.00 uur op school verwacht in
kamer 227 bij dhr. Meerbach.
Kandidaten die geslaagd zijn, moeten hun voorlopige cijferlijst op donderdag 17 juni 2021
om 10.00 uur in kamer 227 ophalen bij dhr. Meerbach. Op dezelfde ochtend moet ook de
kluissleutel worden ingeleverd (zie: inleveren kluissleutel). Je levert eerst je kluissleutel in,
waarbij je een bewijs meekrijgt. Pas daarna haal je je voorlopige cijferlijst op.
Als alles volgens plan verloopt, zal op vrijdag 2 juli 2021 de uitslag van de herkansingen
van het examen worden vastgesteld. Je wordt tussen 10.00 uur en 12.00 uur door de
teamleider, je mentor of een docent opgebeld. Als je om 12.30 uur nog niet bent gebeld, kun
je zelf contact opnemen met de school via telefoonnummer 06-50822420 (mevr. Nagtegaal)
of 06-11036988 (mevr. Van Donk).
Kandidaten die nog niet geslaagd zijn, worden op vrijdag 2 juli 2021 om 13.00 uur op
school verwacht in kamer 227 bij dhr. Meerbach.
Kandidaten die geslaagd zijn, moeten hun voorlopige cijferlijst op vrijdag 2 juli 2021 om
15.00 uur in kamer 227 ophalen bij dhr. Meerbach. Op dezelfde dag moet ook de
kluissleutel worden ingeleverd (zie: inleveren kluissleutel). Je levert eerst je kluissleutel in,
waarbij je een bewijs meekrijgt. Pas daarna haal je je voorlopige cijferlijst op.
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EXTRA HERKANSING
Elke kandidaat van de afdelingen vmbo-kb en bb krijgt na de eerste uitslagbepaling op 16
juni 2021 het recht om in datzelfde examenjaar voor twee vakken (alleen dit jaar) deel te
nemen aan het centraal examen in het eerstvolgende tijdvak. Dat vak moet wel betrokken
zijn geweest bij het vaststellen van de eerste uitslag.
Iedere kandidaat van bovengenoemde afdelingen heeft recht op deelname aan het
herkansingstijdvak. Dat geldt dus:
voor afgewezen kandidaten die alsnog kunnen slagen;
voor kandidaten die volgens de eerste uitslagbepaling al geslaagd zijn, maar die het
cijfer voor één van de vakken willen verbeteren;
voor kandidaten die in het eerste tijdvak met een geldige reden afwezig waren.

Reserveer het herkansingstijdvak in je agenda
vmbo kb/bb 21 en 22 juni 2021
Als je wilt deelnemen aan het herkansingstijdvak, lever je je voorlopige cijferlijst in bij
mevrouw Van Ast op de administratie van de school, onder vermelding van het vak dat je
gaat herkansen.
Alle kandidaten die willen deelnemen aan het herkansingstijdvak doen dit uiterlijk donderdag
17 juni 2021 vóór 12.00 uur.

MATERIAAL INLEVEREN
INLEVEREN BOEKEN EN KLUISSLEUTEL
Je moet je kluissleutel op donderdag 17 juni 2021 in de ochtend inleveren bij de
conciërges in de conciërgeloge 007. Als je je kluissleutel niet meer in je bezit hebt, betaal je
een boete van tien euro. Als je je sleutel of de tien euro hebt ingeleverd, krijg je een bewijs
mee en kun je je voorlopige cijferlijst ophalen.
INLEVEREN BOEKEN VAN DIJK EDUCATIE
Je moet je boeken op dinsdag 13 juli zelf op school in de aula inleveren. De exacte tijden
worden via de site www.rgomiddelharnis.nl bekend gemaakt. Het is niet mogelijk de boeken
op een ander tijdstip in te leveren.
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DIPLOMA-UITREIKING
Op het moment dat dit boekje wordt gemaakt, is nog niet bekend hoe de diplomauitreikingen er dit jaar uit zullen zien.
Vooralsnog gaan we ervan uit dat alle geslaagde kandidaten op de volgende tijdstippen op
school worden verwacht voor de diploma-uitreiking:
woensdag 7 juli 15.30 uur
19.30 uur
donderdag 8 juli 15.30 uur
19.30 uur
vrijdag 16 juli (laatste schooldag)

vmbo bk
mavo
vwo
havo
Leerlingen die in het derde tijdvak het examen afronden,
halen hun diploma op.

We hopen dat we dit jaar ouders/verzorgers en andere belangstellenden weer mogen
verwelkomen bij de feestelijke diploma-uitreikingen. Op dit moment weten we dat helaas nog
niet.

OVERIGE BEPALINGEN
In het aan het begin van de cursus uitgereikte EXAMENREGLEMENT (ook te vinden op
www.rgomiddelharnis.nl) staan veel bepalingen die uitsluitend of voornamelijk betrekking
hebben op het schoolexamen. Met name de artikelen 3 en 4 over onregelmatigheden en de
mogelijkheid van beroep zijn echter ook van toepassing op het centraal examen. Lezing c.q.
herlezing van dit reglement is derhalve van groot belang.

VERANTWOORDELIJKHEID EN AANSPREEKPUNT
De organisatie van het examen kan aanleiding geven tot vragen, bijvoorbeeld
onduidelijkheden betreffende fouten of vermeende fouten. Neem in dergelijke gevallen zo
spoedig mogelijk contact met mij op.

Middelharnis, april 2021
E. Nagtegaal, examensecretaris
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EXAMENNUMMERS
ALGEMEEN
Je mentor heeft je je examennummer meegedeeld. In de examenzaal liggen op elke tafel de
examennummers klaar. Daardoor kun je snel je plaats vinden. Elke afdeling heeft een andere
kleur kaartjes.

BLAUWE KAARTJES

VMBO BASIS

WITTE KAARTJES

VMBO KADER
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bijlage

ROOSTER TIJDVAK CENTRALE EXAMENS RGO
de lokalen zijn op tijd zichtbaar in Magister

VMBO BASIS
DATUM

TIJD

LOKAAL

VAK

vrijdag 21 mei
vrijdag 28 mei
vrijdag 4 juni
vrijdag 11 juni
vrijdag 11 juni

09.00 - 10.30
09:00 - 10.30
09.00 - 10.00
09.00 - 10.00
09.00 - 10.00

201/203
201/203
201/203
201/203
201/203

wi
Ne
En
eco
nask

VMBO KADER
DATUM

TIJD

LOKAAL

VAK

vrijdag 21 mei
vrijdag 28 mei
vrijdag 4 juni
vrijdag 4 juni
vrijdag 11 juni

09.00 - 11.00
09:00 - 11.00
09.00 - 10.30
09.00 - 10.30
09.00 - 10.30

201/203
201/203
201/203
201/203
201/203

Ne
wi
eco
nask
En

Eventueel nog 30 minuten extra tijd voor wie daar recht op heeft.
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