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Inleiding
Aan de examenkandidaten van de Gemengde Leerweg,
Hierbij tref je het rooster en overige informatie aan van en over het centraal schriftelijk praktisch
examen (SE) en de centraal schriftelijke examens (CSE).
Belangrijk
►

De hele gang van zaken rondom het Centraal Examen is gebonden aan zeer strakke
spelregels. Het doel daarvan is landelijk alle kandidaten onder dezelfde omstandigheden
examen te laten doen.
Aan die strakke spelregels wordt door de school streng de hand gehouden, ook in die
gevallen waarin zij op het eerste gezicht onbelangrijk of "kinderachtig" lijken.

►

Veel van deze zaken staan in het examenreglement dat te vinden is op de site van de
RGO Middelharnis.

In dit informatie boekje tref je de volgende informatie aan :
●
●
●
●
●
●
●

Belangrijke zaken vóór het examen
Belangrijke zaken tijdens het examen
Belangrijke zaken ná het examen
Aanvraagformulieren herkansingen
Rooster Schriftelijke Examens (CSE)
Rooster Praktijkexamen (SE)
Overzicht data maart t/m juli 2022

Bij bijzonderheden kun je contact opnemen met de secretaris van de examencommissie.
Mede namens de collega’s wensen we jullie heel veel succes in de komende periode met
hopelijk voor iedereen een goed eindresultaat.
A. Krielaart | voorzitter examencommissie
W. Jongejan | teamleider, waarnemend secretaris examencommissie
G. ’t Mannetje | examensecretaris
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Vóór de examens
Aangepaste roosters
Dit zijn lessen na de laatste lesdag waarvan de docent bepaalt of een leerling aanwezig dient te
zijn.
Toegestane hulpmiddelen bij de examens
Zorg ervoor dat de volgende spullen aanwezig en in orde zijn vóór dat het examen begint.
Deze zaken dienen door de kandidaat zelf te worden meegebracht en mogen niet tijdens het
examen van medekandidaten geleend worden.
Bij alle examens : -

Schrijfmateriaal
Tekenpotlood
Blauw en rood kleurpotlood
Liniaal met millimeterverdeling
Passer
Geo-driehoek
Vlakgum
Rekenmachine, zonder beschermkapje (geen lichtnetaansluiting,
schrijfrol, alarm, alfanumerieke of grafische mogelijkheden, zend/ontvangstinstallatie)

Bij alle schriftelijke examens
Bij examen Engels
Bij examen Duits
Bij examens Natuurkunde en Scheikunde
Bij examen Wiskunde

Niet toegestaan: -

: Woordenboek Nederlands
: Woordenboeken En/Ne en Ne/En
: Woordenboeken Du/Ne en Ne/Du
: Binas-boekje (wordt door school verstrekt)
: Je eigen rekenmachine zonder beschermkapje
: Een windroos/geo-driehoek

Het gebruik van correctielak
Woordenboek Nederlands bij Praktijkexamens (CSPE)
Digitaal woordenboek
Tassen
Mobiele telefoons ed. (dus absoluut niet bij je dragen !)
Smartwatch (niet bij je dragen!)
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Rooster controle
• Controleer iedere avond de examentijden en lokalen voor de examens van de
volgende
dag. Zo weet je wanneer en waar je welk examen moet doen.
• Kijk ook dagelijks op je rooster én de agenda in magister om te zien of er nog
wijzigingen zijn. Dit boekje is terug te vinden op de website van RGO Middelharnis
www.rgomiddelharnis.nl.
• In de bijgaande roosters staat alleen een aantal dagen waarop de examens
(CSPE) kunnen plaatsvinden. De examinator zal een gedetailleerde planning maken en
die aan de leerlingen bekend maken.
Ziekmelding
Dit dient altijd te gebeuren door de ouders/verzorgers via de telefoon 0187 485 444 of
absentie.vmbo@rgomiddelharnis.nl
Verhindering
• Om te beginnen vinden alle examens plaats in het z.g. 1e tijdvak. Dit is de normale
periode voor het afnemen van examens. Het inhalen en herkansen van examens vindt
plaats in het z.g. 2e tijdvak. Het 2e tijdvak is dus een periode ná het 1e tijdvak.
• Als er bijzondere omstandigheden zijn, waardoor je een examen niet kunt maken, dan
moet dit vooraf en met een geldige reden bij de examensecretaris gemeld zijn.
• Een om geldige reden gemist examen kan niet tussentijds, maar alleen in het 2e tijdvak
worden ingehaald.
Op tijd zijn
• De examenkandidaat zorgt ervoor minstens 15 minuten voor aanvang van elk
examen bij het examenlokaal aanwezig te zijn.
• Examenkandidaten blijven buiten het examenlokaal wachten tot er toestemming gegeven
wordt om naar binnen te gaan.
• Bij de Praktijkexamens (SE) worden leerlingen door hun vakdocenten uitgenodigd ruim
voor aanvang van het examen aanwezig te zijn in verband met voorbereidende
instructies.
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Tijdens de examens
•
•

•
•

•
•
•
•
•

Een kandidaat die te laat komt kan nog worden toegelaten tot 30 minuten na aanvang
van het examen, daarna niet meer. De eindtijd van het examen verandert niet.
Gedurende het examen mag de kandidaat niet zonder toestemming van de surveillanten
de examenzaal verlaten (ook niet voor toiletbezoek !). Blijf dus altijd op je plaats zitten.
Als er toch iets mocht zijn: steek je vinger op voor een van de surveillanten en volg
zijn/haar instructies op. Ga in geen geval iets roepen: praten is ten strengste
verboden!
Al het echt schriftelijke werk wordt gemaakt op dubbel foliopapier; als kladpapier wordt
proefwerkpapier gebruikt. De school zorgt voor alle papier .
Meestal bestaat het examenwerk dat je inlevert uit meerdere papieren. Het is belangrijk
dat niets daarvan verloren gaat. Zet daarom op elk blad dat je inlevert :
o je naam,
o je examennummer
o de naam van je docent !
Verzamel al het werk dat je inlevert in een blad dubbel folio papier (als omslag).
Hiervoor gebruik je het eerste folioblad waarop je je antwoorden schrijft.
Al het werk (behalve grafieken en tekeningen e.d.) moet met een pen en niet met
potlood geschreven worden.
Bij echt schriftelijke examens mag gedurende het eerste uur en het laatste half uur
van
ieder examen geen enkele kandidaat de examenzaal verlaten.
Kandidaten die de examenzaal eerder verlaten dan het tijdstip waarop de examenzitting
wordt gesloten, mogen geen examenopgaven meenemen. Ook geen aantekeningen.
Opgaven van het CSPE mogen niet door de kandidaten worden meegenomen.
Aan het einde van iedere zitting blijven alle kandidaten op hun plaats zitten totdat
vastgesteld is dat al het werk is opgehaald en totdat er toestemming is gegeven om te
vertrekken.
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Slaag/zak regeling VMBO
Om te slagen voor het eindexamen moet aan de volgende minimumeisen voldaan worden:

Een leerling is geslaagd indien:
1. Gemiddelde cijfer Centraal Examen AVO + SE Profiel vak minimaal 5,5
2. Nederlands minimaal een 5
3. Een vak cijfer 5, overige 6 of hoger
4. Een vak cijfer 4, compenseren met een 7, overige 6 of hoger
5. Twee vakken cijfer 5, compenseren met een 7, overige 6 of hoger
6. Kunstvakken 1, profielwerkstuk en Lichamelijke Opvoeding met Goed of Voldoende
afgesloten
7. Voor de 2 beroepsgerichte keuzevakken minimaal een 4
8. Combinatiecijfer dit is het eindcijfer behaald voor het beroepsgerichte profiel vak en
de 2 beroepsgerichte keuzevakken.
9. Je mag een vak laten vallen met uitzondering van Nederlands.
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Na de examens
•
•

Over zaken als het inleveren van de boeken e.d. ben je of word je apart ingelicht.
Let op : Docenten hebben geheimhoudingsplicht over gemaakt examenwerk en de
scores
en uitslagen daarvan. Val hen daarom ook niet lastig met vragen daarover.

Examenuitslag
• Op donderdag 9 juni wordt de uitslag van het examen vastgesteld.
• Zodra deze bekend is worden alle leerlingen door hun mentor gebeld.
• Alle kandidaten moeten daarom op donderdag 9 juni telefonisch bereikbaar zijn tussen
15.00 en 16.00 uur. (thuis of op een ander nummer, tijdig aan school doorgegeven
nummer)
• Ga in geen geval zelf de school bellen.
Cijferlijst
• Alle kandidaten ontvangen op vrijdag 10 juni via de mail hun voorlopige cijferlijst.
Herkansingen
• Het Praktijkexamen (SE) kan mogelijk geheel of gedeeltelijk herkanst
• worden in het 2e tijdvak. De examinator adviseert daar wel of niet aan deel te nemen.
• Elke kandidaat kan twee vakken herkansen in het 2e tijdvak. Dit geldt voor alle algemene
schriftelijke vakken én het praktijkexamen (SE)
• Let op : Er bestaan grote verschillen tussen herkansingen van schriftelijke
examens en het Praktijkexamen (SE).
• Voor herkansingen van schriftelijke examens zijn er vaste, landelijke tijdstippen.
• Bij herkansingen van centraal schriftelijke examens geldt het hoogste cijfer.
• Het Praktijkexamen (SE) wordt afgenomen volgens een door school bepaald rooster.
• Alle herkansingen worden afgenomen in het 2e tijdvak; dus zowel schriftelijk als
• praktijkexamen (SE). Voor schriftelijke examens liggen de tijdstippen vast op maandag
13 juni t/m 21 juni. Het rooster staat op het herkansingsformulier. Deze data gelden
ook voor de herkansingen praktijkexamens (SE).
• Om mee te kunnen doen aan een herkansing moeten de ouders akkoord gaan met het
gegeven advies. In de bijlagen zijn aanvraagformulieren voor herkansing van schriftelijke
examens en het Praktijkexamen (SE). De aanvraagformulieren moeten uiterlijk op
vrijdag 10 juni 12:00 uur zijn geleverd bij dhr. Jongejan.
Examenuitslag 2e tijdvak
• De kandidaat die tijdens het 1e tijdvak nog niet geslaagd was krijgt op vrijdag 1 juli
Na 9:00 bericht over het behaalde resultaat 2e tijdvak
• De kandidaten die alsnog niet geslaagd zijn na de herkansing worden zo spoedig mogelijk
na 10.30 uur op school verwacht.
DIPLOMA-uitreiking
• Dinsdag 5 juli om 19.00 uur voor alle leerlingen (onder
voorbehoud ontwikkelingen corona).
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Roosters AVO 1e tijdvak
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Roosters AVO 2e tijdvak
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Roosters CSPE (SE) GL
Examenroosters

klas 4

juni 2022

GL SE
Groepsindeling en precieze tijden voor je praktijkvak krijg je (ook) van je praktijkdocent!!!
De cspe’s hebben bij een aantal vakken eventueel een uitloop naar de volgende dag.
Bij ALLE EXAMENS een KWARTIER voor aanvang aanwezig bij het lokaal!
Meenemen naar examens:

examen Nederlands:
examen Engels:
examen economie:
examen wiskunde:
examen nask:
examen biologie:

woordenboek
woordenboek
rekenmachine
rekenmachine
rekenmachine en Binas-boek
rekenmachine

EIGEN OORDOPJES meenemen !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Er mogen geen mobiele telefoons aanwezig zijn in het examenlokaal.
WEEK
19

Ma. 9 Mei

Di. 10 mei

vak

Leerlingen

Onderdeel

Docent

lokaal

tijd

B&W GL

Kai, Charlotte, Willem-Jan, Jens

Minitoets A

mang/jopj/wglj

39

08.30 – 15.00

B&W GL

Kai, Charlotte, Willem-Jan, Jens

A+B

mang/jopj/wglj

39

08.30 – 15.00

HBR GL

Dimmen, Pascal, Megan, Damian, Kim

A

koot/dolr/kllk

HBR

09.00 --11.00

HBR GL

Dimmen, Pascal, Megan, Damian, Kim

A

koot/dolr/kllk

HBR

09.00 – 11.00

DP GL

Anouska, Annet, Sanne, Ashraf, Jamila, Naomi, Manon

B

orgd/rexy/rpkc

DP

09.00-11.10

PIE GL

Seb, Manuel, Floris, Senne, Job, Daniël, Daan, Ruben, Laurens,

Minitoets B

jone/drgr/jacb/krur

PIE

08.30 – 15.30

PIE GL

Seb, Manuel, Floris, Senne, Job, Daniël, Daan, Ruben, Laurens,

B

jone/drgr/jacb/krur

PIE

08.30 – 15.30

MT GL

Jolan, Jarno, Arno,

Minitoets A + C

maad/delw/brgj/brnk

MT

08.30 – 13.00

MT GL

Jolan, Jarno, Arno,

A+C

maad/delw/brgj/brnk

MT

08.30 – 13.00

Groen GL

Sanne, Layra, Anaïs, Denise

A

nedj/zwam

Groen

09.00 – 12.00

Groen GL

Sanne, Layra, Anaïs, Denise

Minitoets C

nedj/zwam

Groen

13.00 – 16.00

B&W GL

Kai, Charlotte, Willem-Jan, Jens

B

mang/jopj/wglj

39

08.30 – 15.00

B&W GL

Kai, Charlotte, Willem-Jan, Jens

B

mang/jopj/wglj

39

08.30 – 15.00

DP GL

Anouska, Annet, Sanne, Ashraf, Jamila, Naomi, Manon

D

orgd/rexy/rpkc

DP

09.00-11.30

PIE GL

Seb, Manuel, Floris, Senne, Job, Daniël, Daan, Ruben, Laurens,

Minitoets C

towj/astj/jacb/krur

PIE

08.30 – 15.00

PIE GL

Seb, Manuel, Floris, Senne, Job, Daniël, Daan, Ruben, Laurens,

C

towj/astj/jacb/krur

PIE

08.30 – 15.00

MT GL

Roy, Bram

Minitoets A + C

maad/delw/brgj/brnk

MT

08.30 – 13.00

MT GL

Roy, Bram

A+C

maad/delw/brgj/brnk

MT

08.30 – 13.00

HBR GL

Dimmen, Pascal, Megan, Damian, Kim

Minitoets B

koot/dolr/kllk

HBR

09.00 – 13.00

HBR GL

Dimmen, Pascal, Megan, Damian, Kim

B

koot/dolr/kllk

HBR

09.00 – 13.00

PIE GL

Seb, Manuel, Floris, Senne, Job, Daniël, Daan, Ruben, Laurens,

Minitoets C

jone/drgr/jacb/krur

PIE

08.30 – 15.00

PIE GL

Seb, Manuel, Floris, Senne, Job, Daniël, Daan, Ruben, Laurens,

C

jone/drgr/jacb/krur

PIE

08.30 – 15.00

Wo. 11 mei

EXAMEN Zorg en Welzijn 15 maart t/m 30 maart
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Aanvraagformulier herkansing | Schriftelijk Examens 2022 (CSE) algemene
vakken GL
Er mogen slechts 2 vakken herkanst worden.
Voor herkansing van het vak CSPE is er een apart aanvraagformulier.

Naam kandidaat : _________________________

Klas: _______

Examennr. : _______

De herkansingen voor de schriftelijk examens (CSE) voor GL leerlingen vinden plaats op
maandag 13 juni t/m 21 juni volgens het rooster hieronder.
Het aanvraagformulier moet uiterlijk op vrijdag 10 juni om 12:00 uur zijn ingeleverd bij de dhr.
Jongejan
De kandidaat neemt deel aan de herkansing voor het volgende vak(ken):
o
o
o
o
o
o
o

Natuurkunde
Nederland
Economie
Biologie
Wiskunde
Duits
Engels

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Maandag
Dinsdag

13 juni: 13.30 – 15.30 uur
14 juni: 13.30 – 15.30 uur
15 juni: 13.30 – 15.30 uur
16 juni: 13.30 – 15.30 uur
17 juni: 13.30 – 15.30 uur
20 juni: 09.00 – 11.00 uur
21 juni: 13.30 – 15.30 uur

1 - Het hoogst behaalde cijfer telt.

Handtekening kandidaat

Handtekening ouder

_____________________

___________________
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Aanvraagformulier herkansing | Praktijkexamen 2022 (SE) GL

Naam kandidaat : _________________________

Klas: _______

Examennr. : _______

Ondergetekende examinator adviseert de kandidaat deel te nemen aan de herkansing van het
praktijkexamen (SE)
o
o
o
o
o
o
o

BWI SE GL
HBR SE GL
PIE SE GL
DP SE GL
MT SE GL
GROEN SE GL
ZW SE GL

op de volgende onderdelen :
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

1 - Ouders en kandidaat zijn bekend met de regel dat voor praktijkexamens altijd het laatst
behaalde cijfer geldt.
2 - Dit formulier dient vóór aanvang van de herkansing te zijn ingeleverd bij de examinator.

Handtekening Examinator

Handtekening kandidaat

Handtekening ouder

_____________________

___________________

________________
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