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Beste eindexamenkandidaten,

Op de site van Groenewald vinden jullie het examenreglement en het programma van toetsing
en afsluiting voor VWO, HAVO en VMBO 2017.
In dit boekje vinden jullie richtlijnen en mededelingen in verband met het centraal examen (CE).
Dinsdag 9 mei ontvangen jullie de eindrapportage van de schoolexamens (SE).
Het Centraal Examen kan nog veel invloed hebben op jullie eindcijfers. Een goede voorbereiding
is dus belangrijk.
De eindexameneisen zijn bij jullie bekend, belangrijke zaken vind je in deze regeling.
Ook voor ouders staan in het examenreglement, het PTA en deze regeling veel wetenswaardigheden.
Neem er kennis van.
Wij wensen jullie een succesvol examen toe!

Namens heel Groenewald,

Elma Janssen.
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EXAMENROOSTER 2017
De examens CSPE voor de Basis Beroepsgerichte Leerweg en Kader Beroepsgerichte Leerweg vinden plaats vanaf 4 april.

Datum

vrijdag
12 mei

VMBO – BB

VMBO – KB

VMBO - TL

13.00 – 14.30 uur
Nederlands

13.30 – 15.30 uur
Nederlands
13.30 – 15.30 uur
Frans
09.00 – 11.00 uur
geschiedenis
13.30 – 15.30 uur
Engels
09.00 – 11.00 uur
Duits
13.30 – 15.30 uur
wiskunde

09.00 – 10.00 uur
Nederlands

maandag
15 mei
dinsdag
16 mei

09.00 – 10.00 uur
biologie
13.00 – 14.30 uur
biologie

woensdag
17 mei

donderdag
18 mei

vrijdag
19 mei

09.00 – 10.30 uur
wiskunde
13.00 – 15.00 uur
wiskunde
09.00 – 10.00 uur
maatschappijkunde
13.00 – 14.30 uur
maatschappijkunde

maandag
22 mei
dinsdag
23 mei

13.30 – 15.30 uur
economie
09.00 – 11.00 uur
aardrijkskunde
13.30 – 15.30 uur
natuur-/scheikunde 1
13.30 – 15.30 uur
biologie

09.00 – 10.00 uur
Engels
13.00 – 14.30 uur
Engels
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13.30 – 15.30 uur
natuur-/scheikunde 2

EXAMENROOSTER 2017
Datum
woensdag
10 mei
donderdag
11 mei

vrijdag
12 mei

maandag
15 mei

dinsdag
16 mei

woensdag
17 mei

donderdag
18 mei

vrijdag
19 mei

maandag
22 mei
dinsdag
23 mei

HAVO

VWO

13.30 – 16.30 uur
scheikunde

13.30 – 16.30 uur
Nederlands
09.00-12.00 uur
kunst (b/d/d/m/a/)
13.30 – 16.30 uur
management & organisatie
09.00-12.00 uur
geschiedenis
13.30 – 16.00 uur
Engels
09.00 – 11.30 uur
Duits
13.30 – 16.30 uur
wiskunde A, B, C
09.00 – 12.00 uur
aardrijkskunde
13.30 – 16.30 uur
natuurkunde
09.00 – 12.00 uur
Latijn

13.30 – 16.30 uur
Nederlands
09.00 – 12.00 uur
geschiedenis
13.30 – 16.00 uur
Frans
09.00 -12.00 uur
aardrijkskunde
13.30 – 16.30 uur
biologie

13.30 – 16.30 uur
economie

13.30 – 16.00 uur
Engels
09.00 – 11.30 uur
Duits
13.30 – 16.30 uur
scheikunde
09.00 – 12.00 uur
kunst (b/d/d/m/a/)
13.30 – 16.30 uur
wiskunde A, B

13.30 – 16.00 uur
Frans
09.00 – 12.00 uur
Grieks
13.30 – 16.30 uur
13.30 – 16.30 uur
natuurkunde
biologie
13.30 – 16.30 uur
13.30 – 16.30 uur
management & organisatie economie
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I

VOORBEREIDING

1.

Uitreiking S.E.-rapport en Exameninstructie.
Op 31 maart 2017 zullen de mentoren van BB en KB het definitieve cijfer voor verzorging uitreiken en ontvangen de leerlingen de instructies voor het CSPE.
De definitieve cijferlijst SE wordt uitgereikt op 9 mei aan de examenleerlingen.
Op deze dag ontvangen alle leerlingen hun exameninstructies en de “Regeling Eindexamen 2017”
In deze Regeling vind je o.a. de gang van zaken tijdens het Centraal Examen, de uitslagregeling en informatie over de diploma-uitreiking.
De mentor licht nog een en ander toe.

2.

Studieafwisseling.
Stel een verstandig studieschema op, waarbij je zorgt voor afwisseling in de vakken en
ook voor afwisseling in studie en ontspanning. Verlies je zelfvertrouwen niet!
Houd goed rekening met de meivakantie.

3.

Gezondheid.
Zorg dat je lichamelijk fit op het examen verschijnt. Neem voldoende nachtrust, fuiven
komen naderhand wel; eet gezond. Ga niet experimenteren met kalmerings- en/of
pepmiddelen.

II

VERLOOP VAN HET CENTRAAL EXAMEN (C.E.)

1.

Raadpleeg het Examenreglement.

2.

Het Centraal Examen (C.E.) wordt in 2017 afgenomen in de Scholengemeenschap
Groenewald, Kinskystraat 15, 6171 LX STEIN, tel. 046-4332820, zowel voor VWO,
HAVO als VMBO.

3.

Er mogen géén boekentassen, géén elektrische geluidsapparatuur, géén GSM’s en géén
etenswaren worden meegenomen naar het examenlokaal. Alleen schrijfgerei en hulpmiddelen: vulpen, balpen, potlood, liniaal en geodriehoek, passer, gum en rekenapparaat.
Wanneer de atlas, tabellen of woordenboeken mogen worden gebruikt, liggen deze
klaar. Er wordt voor drank gezorgd.
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4.

Wees steeds op tijd aanwezig.
Bekijk het officiële examenrooster zorgvuldig en let vooral op de aanvangs- en sluitingstijden van de diverse vakken. Zorg ervoor dat je minstens 10 minuten voor het begin
van het examen aanwezig bent.
Blijf niet buiten wachten totdat je wordt binnengeroepen, maar ga uit eigen beweging
naar je examenlokaal.
Als je te laat komt, dan mag je tot uiterlijk een half uur na de opening van de examenpackages in het eindexamenlokaal worden toegelaten.
Je moet dan je werk op de gewone sluitingstijd inleveren (dus geen doorwerken!) en je
werk wordt op dezelfde manier beoordeeld als dat van de andere kandidaten. Te laat
komen betekent, behalve nadeel voor jezelf, bovendien STORING VOOR ANDEREN!!!

5.

Zowel het klad- als netwerk moet worden gemaakt op officieel examenpapier.
Schrijf direct in de daarvoor bestemde ruimte je naam, het vak, de datum en zet de
naam van je docent op elk examenpapier!
Onderstreep uitkomsten en belangrijke zaken niet met rood, omdat deze kleur gebruikt
wordt voor correctie. Verzorg je werk keurig.
N.B.:
HET GEBRUIK VAN CORRECTIELAK IS VERBODEN.
HET SCHRIFTELIJK WERK MAG NIET MET POTLOOD WORDEN GEMAAKT.
TEKENINGEN EN GRAFIEKEN MOGEN WEL MET POTLOOD WORDEN
GEMAAKT.
HET IS NIET TOEGESTAAN ETENSWAREN EN DRANK MEE TE NEMEN IN
HET EXAMENLOKAAL.

6.

“Gemengde” examens bestaan uit open en meerkeuzevragen. De antwoorden van
open en gesloten vragen (meerkeuzevragen) worden op hetzelfde papier opgeschreven. Bij gesloten vragen (meerkeuzevragen) schrijft de kandidaat het nummer van de
vraag op, gevolgd door de HOOFDLETTER (A, B, C, D, E of F) die bij het gekozen
antwoord hoort. Laat steeds 1 regel open tussen elke vraag!

7.

Als alle kandidaten op hun plaats zitten leest een daartoe aangewezen toezichthouder
alle gegevens voor zoals vermeld op de package. Gecontroleerd wordt of het de juiste
package is. De gesloten package wordt aan de kandidaten getoond alvorens deze geopend wordt.
Onmiddellijk nadat de package geopend is, worden de opgaven en de eventueel bijgesloten bijlagen rondgedeeld.
Tijdens het uitdelen van de opgaven heerst er volkomen rust in het examenlokaal!
Lees vóór je aan het werk begint de mededelingen die op de voorkant van de opgaven
staan vermeld.

8.

Het kan voorkomen dat er in de opgaven een drukfout staat. Surveillanten en kandidaten mogen hierover géén enkele opmerking maken. In ieder geval zullen de kandidaten hiervan geen enkel nadeel ondervinden. Soms worden drukfouten aan het begin
van het examen op last van de Inspectie bekendgemaakt (zogenaamd “Erratum”). Let
daar dan op!!!
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9.

De artikelen betreffende onregelmatigheden t.a.v. het Centraal Examen zijn zeer
streng. Zie het examenreglement van de SG. Groenewald.
Breng jezelf, de surveillanten en de school niet in grote moeilijkheden en vermijd alles,
wat de gedachten ook maar in de richting van fraude zou kunnen doen uitgaan.
De surveillance zal nauwgezet worden uitgeoefend.

10.

Hulpmiddelen
De hulpmiddelen, waarvan gebruik bij het examen is toegestaan moeten door de
school gecontroleerd worden.

11.

Wanneer je tijdens het examen schrijfgerei en papier nodig hebt of iets anders wenst,
mag je niets anders doen dan door vinger opsteken de aandacht trekken van een der
surveillanten. Wacht dan met je wens kenbaar te maken totdat deze bij je is.

12.

Einde examenzitting
Als je voor de sluitingstijd klaar bent, blijf dan voortdurend het werk nakijken en breng
eventuele correcties op een nette manier aan. De kandidaten mogen het eindexamenlokaal niet verlaten voor de officiële sluitingstijd van het examen.

13.

Na sluitingstijd wordt het werk opgehaald door een der surveillanten. Blijf hierop wachten! Ingeleverd dient te worden het netwerk, niet het klad. JIJ OVERHANDIGT HET
WERK AAN DE SURVEILLANT! Kladwerk mag alleen worden ingeleverd wanneer men
niet klaar is met het in het net schrijven. Geef dan wel duidelijk aan, waar het kladwerk
bij hoort en streep alles door wat niet beoordeeld mag worden, want de correctievoorschriften van de CvTE zijn onverminderd van toepassing.
-

ALS JE MEERDERE VELLEN PAPIER HEBT, SCHUIF ZE DAN IN
ELKAAR, NOTEER OP ELK VEL PAPIER JE NAAM.
BLIJF IN STILTE WACHTEN TOT AL HET EXAMENWERK IS
OPGEHAALD.
GEEF JE WERK PERSOONLIJK AF!!!

Het zoekraken van examenwerk zou een vervelende zaak zijn. Verlaat het examenlokaal niet, voordat daarvoor toestemming is gegeven.
14.

Deelname aan een zitting van het Centraal Examen betekent dat het eenmaal gemaakte werk zijn geldigheid behoudt.
De kandidaten doen er goed aan, vóór aanvang van een examenzitting, zeer bijzondere
omstandigheden (b.v. ernstige ziekte of overlijden in de familie) en ook eigen ziekteverschijnselen te melden bij de directeur. In overleg met de directeur moet van te voren
duidelijk vastgesteld worden of een kandidaat in zo’n geval in staat is aan het C.E. deel
te nemen. Zo niet, dan wordt de kandidaat naar het tweede tijdvak verwezen.

15.

Ziekte.
Een kandidaat die tijdens de zitting onwel wordt, kan onder begeleiding het examenlokaal verlaten. In overleg met de kandidaat beoordeelt de directeur of de kandidaat na
enige tijd het werk kan hervatten.
Indien de kandidaat het werk na enige tijd hervat, kan de gemiste tijd aan het einde van
de zitting worden ingehaald.
Indien de kandidaat het werk niet kan hervatten, kan de directeur, zo mogelijk op grond
van een medische verklaring, beslissen dat het voor een deel gemaakte werk ongeldig
is. De kandidaat kan in het tweede tijdvak opnieuw aan de desbetreffende zitting deelnemen.
Page 7 of 9

De directeur stelt in voorkomend geval de inspecteur op de hoogte.
In geval van ziekte dient een verklaring van en ondertekend door één van de ouders/verzorgers te worden overlegd.
In deze verklaring moet vermeld zijn:
de naam van de betrokkene,
de aanvangsdatum van de ziekte,
de aard van de ziekte,
de naam en het adres van de arts die is geraadpleegd (zie model in Programma Toetsing en Afsluiting).
16.

Kandidaten die in het tweede tijdvak hun examen volledig afronden, na in het eerste
tijdvak gedeeltelijk aan het examen te hebben deelgenomen, en van hun recht op herkansing gebruik willen maken, melden zich zo spoedig mogelijk, door tussenkomst van
de directeur, aan bij de voorzitter van de desbetreffende staatsexamencommissie.
Hetzelfde geldt voor kandidaten die na het eerste tijdvak recht hebben op een herkansing, maar in het tweede tijdvak om een geldige reden afwezig zijn.

III

AFLOOP SCHRIFTELIJK EXAMEN

1.

De eindexamens eerste tijdvak eindigen voor VWO, HAVO en VMBO op 23 mei 2017.

2.

Het schriftelijk gemaakte eindexamenwerk wordt door de vakdocent gecorrigeerd en
daarna ter beoordeling toegezonden aan de door de minister aangewezen gecommitteerde. De vakdocent en de gecommitteerde stellen de score voor het schriftelijk examen vast.

3.

Tijdens de gehele duur van het examen worden geen scores aan de kandidaten meegedeeld.
Vraag je docent niet om cijfers.

IV

UITSLAG, HERKANSING EN DIPLOMERING

1.

Raadpleeg het Examenreglement van de Scholengemeenschap Groenewald.

2.

Op woensdag 14 juni 2017 wordt de vergadering ter vaststelling van de examenuitslagen gehouden.

3.

We streven ernaar de kandidaten die nog niet zijn geslaagd op woensdag 14 juni 2017
tussen 14.00 en 15.30 uur bericht te geven.
Tussen 16.30 en 17.30 uur kun je de uitslag op school komen halen.

4.

Een kandidaat die van het recht op herkansing gebruik wil maken, bepaalt aan de hand
van de behaalde cijfers en eventueel gelet op de regels voor slagen - bij voorkeur na
overleg met de directeur en/of examinatoren en zo mogelijk in overleg met zijn ouders voor welk vak hij een herkansing zal aanvragen.
Hij levert de cijferlijst en het schriftelijk verzoek tot herkansing uiterlijk vrijdag 16 juni
2017 vóór 14.00 uur in bij de teamleiders en vermeldt daarop het vak waarin de herkansing zal plaatsvinden of meldt dat hij, indien van toepassing, geen gebruik zal maken van de herkansing. Naast de ondertekening van de kandidaat is ook de handtekening van een der ouders wenselijk en bij minderjarigheid noodzakelijk.
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5.

Indien een kandidaat niet tijdig de herkansing heeft aangevraagd, wordt de uitslag definitief. Het einde van de aanvraagtermijn is vrijdag 16 juni 2017 om 14.00 uur.

6.

De herkansing is alleen mogelijk voor het C.E.. De herkansingen vinden plaats op 19,
20 en 21 juni.
Het cijfer voor het S.E blijft onverkort gehandhaafd.

7.

Het eindcijfer van het desbetreffende vak wordt bepaald op het rekenkundig gemiddelde van het cijfer S.E en het cijfer van het centraal examen conform artikel 25 van het
examenreglement.

8.

De uitslag van de herkansing(en) wordt op vrijdag 30 juni 2017 aan de kandidaten
medegedeeld.

9.

Op woensdag 5 juli 2017 vindt in de aula de DIPLOMA-UITREIKING plaats voor de geslaagde kandidaten:
voor geslaagde VMBO BB/KB-kandidaten
om 12.30 uur
voor geslaagde VWO-kandidaten
om 14.30 uur
voor geslaagde HAVO-kandidaten
om 17.00 uur.
voor geslaagde VMBO-TL-kandidaten
om 19.30 uur.
Voor deze feestelijke zitting zijn, behalve de geslaagde kandidaten, hierbij ook alle ouders uitgenodigd.
De geslaagden moeten zelf verschijnen om hun diploma te tekenen; houd daar rekening mee als je vakantieplannen of een vakantiebaantje hebt.

V

OPMERKING

Het werk van het Centraal Schriftelijk Examen moet tenminste 6 maanden na de vaststelling van de uitslag door de school bewaard worden.
Na afloop van deze bewaartijd zal het werk worden vernietigd, tenzij je vóór 1 december 2017 bij de directeur een schriftelijk verzoek hebt ingediend om het werk terug te
krijgen.
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