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Voorwoord 
 

Beste jongelui, 
 

Je bent ongeveer aan het eind gekomen van het 4e leerjaar. Nog even en dan beginnen de 
Centrale Examens. Bereid je daar goed op voor! 
 
Om alles goed te laten verlopen, is het van belang dat je een aantal dingen goed in de gaten 
houdt. Daarom krijg je dit boekje. Zorg dat je dit goed doorleest! 

 
In dit boekje staan allerlei praktische regels. Bijvoorbeeld: wat moet je doen als je onverhoopt 
ziek bent, of hoe kom ik aan de uitslag van het examen, enz. Ook tref je in dit boekje je 
examenrooster aan.  

 
Voor velen van jullie zal de examentijd een spannende tijd zijn. Bereid je zo goed mogelijk 
voor op het examen. Wij moeten ons inspannen voor onze taak hier op aarde. Maar vergeet 
niet dat wij in alles afhankelijk zijn van de zegen des Heeren. Vraag daarom Hem om kracht en 
wijsheid.  
Voor alle genoemde data geldt dan ook: D.V.  

 
Wij wensen jullie veel sterkte en Gods zegen toe in je examentijd. 

 
Namens de examencommissie, 

 
Dhr. H. v. Eckeveld, dhr. R.S. de Jager, dhr. J. Sanders, dhr.J. v.d. Broek,  
dhr. M. Polinder, dhr. R. v. Klaveren, dhr. G. Heemsbergen 
en Mw. I. v. Veldhuizen – v. Dam 
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1. Examenperiode 
De hele examenperiode is van maandag 7 april tot en met vrijdag 23 juni 2017. 
Op dinsdag 2 mei t/m vrijdag 5 mei zijn de digitale examens voor de AVO-vakken 
(biologie, Nederlands, Engels en geschiedenis/wiskunde). 
Op 7, 10, 11 en 12 april zijn de examens voor het beroepsgerichte vak (het CSPE). 
Praktijk en theorie is hierbij in één examen samengevoegd. Verdere informatie hierover 
ontvang je van de vakdocenten. Herkansingen voor het CSPE zijn in de periode van 
maandag 19 juni tot en met vrijdag 23 juni. 
Op dinsdag 20 juni zijn de herkansingen voor de digitale examens voor de AVO-vakken. 
Natuurlijk zijn er in de hele examenperiode een aantal dagen waarop je geen examen 
hebt. In het examenrooster, verderop in dit boekje, kun je zien op welke dagen jij examen 
moet doen. In heel bijzondere gevallen (bv. bij een grote griep epidemie) kan de inspectie 
besluiten het examen uit te stellen. Het examen loopt dan door tot en met 23 juni. Het 
plannen van vakantie voor deze datum is dus op eigen risico! 
 

2. Plaats van het examen 
Alle examens voor het beroepsgerichte vak (CSPE) worden op de afdeling gehouden, je 
meld je bij K030. Alle AVO examens worden in het computerlokaal K203 (ICT-ruimte 
naast de mediatheek) afgenomen.  
 

3. Verzuim bij het examen 
Als je op de dag van een examen wettig verhinderd bent, moet dit vóór 8.15 uur aan de 
school worden doorgegeven. Als wettige verhindering geldt alleen: ziekte en bijzonder 
verlof. Bijzonder verlof is bijvoorbeeld: het bijwonen van een begrafenis of bruiloft. (dit 
moet uiteraard zo spoedig mogelijk worden aangevraagd bij Dhr. Van den Broek) 

 
4. Uitgesteld examen i.v.m. wettelijk geoorloofde afwezigheid 

Alleen bij afwezigheid om een van de redenen hierboven genoemd bestaat er de 
mogelijkheid om op een later tijdstip alsnog examen te doen. Daarvoor wordt een datum 
vastgesteld door de examencommissie.  
 

5. Onregelmatigheden 
Gedraag je in de examenruimte netjes en houd je aan de regels. Zorg dat je alle spullen 
die je nodig hebt voor je examen bij je hebt. Als je je niet aan de regels houdt (bijv. als 
je afkijkt of praat), kan de voorzitter van de examencommissie besluiten, dat je verder 
niet meer aan de examens mag meedoen. Wordt pas achteraf ontdekt dat je je schuldig 
hebt gemaakt aan onregelmatigheden, dan kan dat examen ongeldig worden verklaard. 

 
6. Boekeninname  

Boeken voor de verschillende vakken moeten worden ingeleverd op school. Op de dag 
na de uitslag van je examens kom je naar school om de boeken in te leveren, dat is voor 
jou op donderdag 15 juni, 09:20 uur.  
We verwachten alle leerlingen op school, bij de receptie hangt een papier waar op staat 
in welk lokaal je moet zijn. 

 
7. Informatie over cijfers 

Voordat het Centraal Examen begint, krijg je via de mail een verzoek tot het controleren 
van je SE-cijfers.  
Voor het CSPE: 31 maart 
Voor de AVO-vakken: 19 april.  
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De cijfers in Magister moet je goed controleren. Als je vindt dat er iets niet klopt, moet je 
snel reageren, in ieder geval voor het CSPE: uiterlijk 4 april tot 10:00 uur 
en voor de AVO-vakken op uiterlijk 26 april tot 10:00 uur, via jbrk@vanlodenstein.nl. 
Als de termijn is verstreken staan de cijfers vast. 

 
8. Uitslag examen 

De uitslag van het digitaal examen is op woensdag 14 juni 2017. 
Alle leerlingen worden op deze dag gebeld. 
Ben je geslaagd dan wordt je na 12:00 uur gebeld door je mentor. 
Ben je gezakt, dan wordt je vóór 12:00 uur gebeld door de 
teammanager, dhr. Van den Broek. Als je niet geslaagd bent, kom je 
woensdagmiddag om 15:30 uur op school voor overleg over een 
herexamen.  
Het is niet toegestaan overdag naar school of de mentor te bellen voor examenuitslagen. 

 

9. Herkansing 
Herkansingen voor het beroepsgerichte vak worden gehouden in de periode van 
maandag 19 juni tot en met donderdag 23 juni. Je mag daarbij alle onvoldoende 
onderdelen herkansen. Je hoort van je mentor of je moet herkansen en wanneer. De 
herkansingen voor de AVO-vakken is op dinsdag 20 juni.  
 

10. Opgave voor herkansing 
Als je verplicht moet herkansen om alsnog te kunnen slagen, bespreekt de mentor dit 
met jou op school. Wat je gaat herkansen, dat horen we woensdagmiddag op school. 
De mentor spreekt ook met je af als je een vak kunt herkansen voor een hoger cijfer. Je 
geeft je herkansing door op school op donderdag 15 juni. Je wordt om 09:20 uur op 
school verwacht. 
 

11.   Uitslag herkansing 
De uitslag van de herkansing is op vrijdag 30 juni 2017. Als je verplicht moest 
herkansen, word je op 30 juni tussen 10.00 uur en 12.00 uur gebeld voor de uitslag 
van het herexamen. Als je herkanst hebt voor een hoger cijfer, word je niet gebeld. Je 
bent immers al geslaagd. Het cijfer zie je met de diploma-uitreiking. 

 

12. Diploma-uitreiking 
Je ontvangt een brief met het programma, tijd en plaats van de diplomering. 

Datum Afdeling 

Maandag 3 juli K4LWT en K4BB/K4KB  (Zorg en Welzijn) 

 
13. Ophalen cijferlijst e.d. door gezakte leerlingen 

Als je gezakt bent kun je de cijferlijst, eventuele certificaten e.d. op de avond van de 
diploma-uitreiking in ontvangst nemen. Als je tijdens de avond van de diploma uitreiking 
niet kunt, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met de receptie om een afspraak te 
maken voor het ophalen van je documenten. 

 
14. Hulpmiddelen bij het examen 

Bij het examen mag je verschillende hulpmiddelen gebruiken, dit is voor elk vak 
verschillend. Sommige hulpmiddelen worden door school verstrekt, sommige moet je zelf 
meenemen. Je mag bij alle vakken een woordenboek Nederlands gebruiken. Deze 

mailto:jbrk@vanlodenstein.nl
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worden door school verstrekt. Ook mag je schrijfgerei meenemen (alleen om op 
kladpapier te schrijven, je mag dit kladpapier niet meenemen na afloop).  
In onderstaand overzicht kun je zien wat je mag gebruiken, wat door school verstrekt 
wordt, en wat je zelf mee moet nemen: 
 
 
CSPE Zorg & Welzijn 

 Pen(en) 

 Rekenmachine 

 Haarelastiekje 
 

Digitale examens 
 

Vak Door school verstrekt Zelf meenemen 

Nederlands Woordenboek 
Nederlands 
Kladpapier 

Pennen 
Rekenmachine 

Engels Woordenboek 
Woordenboek N-E /E-N 
Kladpapier 

Pennen 
Rekenmachine 

Biologie Woordenboek 
Nederlands 
Kladpapier 

Pennen 
Rekenmachine 

Geschiedenis Woordenboek 
Nederlands 
Kladpapier 

Pennen 
Rekenmachine 

Wiskunde Woordenboek 
Nederlands 
Kladpapier 

Pennen 
Rekenmachine 
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15. Examenrooster KB-leerlingen 
 
Planning CSPE* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*Deze planning ligt vast en onderling ruilen is niet mogelijk, kan zelfs voor problemen zorgen. 

 
 

 

Vrijdag 7 april 2017 1 Carline Albers 
2 Doriene Booij 
3 Famke Brienissen 
4 Niels van Dam 
5 Hannah van Dorland 
6 Jacobien Fris 
7 Jolanda van Gessel 
8 Neline Hak 
9 Karla Joosten 
 

Maandag 10 april 2017 1 Nadine Karens 
2 Jaqueline Koudijs 
3 Johanna Labee 
4 Evianne Muije 
5 Lieneke Prins 
6 Bart Robbers 
7 Niek Scheurwater 
8 Nadine Torn Broers 
9 Anne Veenhof 
10 Maurits Veneklaas 
 

Dinsdag 11 april 2017 1 Gretha de Vreugd 
2 Geertrude Wildemans 
3 Janneke Willemsen 
4 Maaike Aalberts 
5 Heidi Adriaanse 
6 Marije Alberts 
7 Anita Bosch 
8 Margreet Budding 
9 Rosanne Geerts 
 

Woensdag 12 april 2017 1 Gisanne Geurtsen 
2 Arrieke Haalboom 
3 Rosaline Hendrikse 
4 Arjanneke Jacobsen 
5 Geerke van Leeuwen 
6 Nelleke van Oort 
7 Mariëlle Venema 
8 Marije Waasdorp 
9 Anneline Zondag 



8 

 

Planning CE (digitaal examen) 
 
Let op:  

 je krijgt voor ieder examen 1,5 uur, behalve wiskunde, dan heb je 2 uur 
de tijd) 

 als je een dyslexieverklaring of andere beperking hebt, krijg je een half 
uur extra examentijd 

 

  Datum tijd vak klas/lesgroep lokaal 

dinsdag 
  
  

2 mei 2017 
  
  

11:15 - 13:00 NE K4KA K203 

13:45 - 15:30 NE K4KB K203 

woensdag 
  
  

3 mei 2017 
  
  

10:45 - 12:30 GS K4KA K203 

13:15 - 15:30 WI K4KB K203 

donderdag 
  
  

4 mei 2017 
  
  

10:45 - 12:30 EN K4KA K203 

13:15 - 15:00 EN K4KB K203 

vrijdag 
  
  

5 mei 2017 
  
  

10:45 - 12:30 BI K4KA K203 

13:15 - 15:00 BI K4KB K203 

 
 
 

Heb je verdere vragen over het examen? Je kunt je vraag stellen per e-mail: 
 

jbrk@vanlodenstein.nl 

mailto:jbrk@vanlodenstein.nl
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16. Belangrijke afspraken 
 

1. Je moet altijd 15 minuten voor het begin van het examen bij de examenruimte 
aanwezig te zijn. (Tijd voor de dagopening en uitleg). 

 

2. Je mag alleen die dingen meenemen in de examenzaal, die je nodig hebt bij dat 
examen. (dus geen jassen, mobiels en tassen meenemen). 
 

3. Als je meer dan een half uur te laat komt, mag je niet meer meedoen aan dat 
examen. 
 

4. Je mag alleen kladpapier gebruiken dat je van school krijgt. 
 

5. Je mag tijdens het examen absoluut niet praten. Als je iets wilt vragen steek je je 
vinger op. 

 

6. Voor het gebruik van de computer ligt een duidelijke handleiding bij de computers. 
Je wordt indien nodig geholpen door de surveillant. 

  

7. Hulpmiddelen:    
a. Je mag bij alle vakken een niet grafische rekenmachine gebruiken. Deze 

mag niet voorzien zijn van geluid of telstrook. Je mag je rekenmachine tijdens 
het examen niet ruilen of doorgeven aan een andere leerling, en ook je 
mobiel mag je niet gebruiken als rekenmachine!! 

b. Als je een woordenboek Nederlands wilt gebruiken, mag je alleen een 
exemplaar van school gebruiken. Bij iedere computer ligt een woordenboek 
Nederlands. 

c. De andere, in het rooster vermelde hulpmiddelen (woordenboek voor andere 
talen), worden door school verstrekt (er ligt voor iedere kandidaat een 
exemplaar naast de computer). Eigen exemplaren mogen niet worden 
gebruikt. 

 

8. Over de opgaven mag je geen vragen stellen, ook niet als je denkt dat er een fout 
in het examen staat. 
 

9. Als je klaar bent met je examenwerk, controleer je of je geen opgaven vergeten 
bent. Daarna steek je je vinger op, dan komt de surveillant langs om het examen 
met jou af te sluiten. Let op: als je de computer zelf afsluit, en je bent wat vergeten, 
heb je een probleem!!!  
 

10. Je mag geen kladpapier of ander beschreven papier meenemen uit de 
examenruimte. Opschrijven van antwoorden heeft dan ook geen zin.  
 

11. Als je weg mag, verlaat je direct de school en het terrein van de school. Als je niet 
direct weg kunt, blijf je in de aula of buiten op het schoolplein. 

  
12. Het is absoluut verboden om in de examenruimte een mobiele telefoon bij je te 

hebben. Je kunt het beste je mobiel thuis laten!! Als je toch een mobiel meeneemt, 
dan in je tas, of in een bak vóór in het lokaal. Let op: als je na afloop je mobiel 
vergeet moet je tot na het examen wachten om het op te halen. 

 
De school is op geen enkele manier aansprakelijk voor het kwijtraken van je 
mobiel (en andere spullen) 
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