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Voorwoord 

 
Beste jongelui, 
 
Je bent bijna 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 onver-
hoopt ziek bent, of hoe kom ik aan de uitslag van het examen, enz. Ook tref je in dit boek-
je je examenrooster aan.  
 
Voor velen van jullie zal de examentijd een spannende tijd zijn. Bereid je zo goed mogelijk 
voor op het examen. Bij vragen over de examenstof, richt je dan tot de vakdocent. Wij 
moeten ons inspannen voor onze taak hier op aarde. Maar vergeet niet dat wij in alles af-
hankelijk 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. R.S. de Jager 
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Examenperiode 
De hele examenperiode is van donderdag 9 mei tot en met vrijdag 21 juni 2019. 

 
CSE (Centraal schriftelijk)  
Donderdag 9 mei t/m dinsdag 21 mei 2019.  
 
Herkansingen van het CSE 
Maandag 17, dinsdag 18 en woensdag 19 juni 2019. 
(en donderdag 20 juni; staatexamens voor beroepsgericht vak: voertuigentechniek of 
transport en logistiek) 

 

Plaats van het examen 
Alle examens worden in de aula/K001 gehouden. Je krijgt daar een vaste plaats. Je 
jas, tas én je mobiel laat je achter op de daarvoor aangewezen plaats. Dit mag niet 
mee in de examenzaal/ruimte. Zorg ervoor, dat je 30 minuten voor het begin van het 
examen in de ruimte aanwezig bent. 

 
Boeken inleveren  

Boeken voor de verschillende vakken moeten worden ingeleverd op school. Op de 
dag van de uitslag van je examens kom je naar school om de boeken in te leveren, 
dat is voor alle GESLAAGDE leerlingen op woensdagmiddag 12 juni, 16:15 uur.  
We verwachten alle GESLAAGDE leerlingen op school, bij de receptie hangt een 
papier waar op staat in welk lokaal je moet zijn. Regel de volgende punten voordat je 
de boeken inlevert:  

 is het oude kaft eraf 

 zijn de losse papieren eruit 

 heb je het stempel ingevuld, met naam, klas en datum 
  

Zorg er dus zelf voor dat je je boeken inlevert. De school gaat er niet achteraan. 
Niet ingeleverde of niet gevonden boeken worden in rekening gebracht. Ook als het 
kaft er nog om zit of je naam in sommige boeken ontbreekt of als het boek niet in 
goede staat is, kost je dat geld. 

Bij voorbaat hartelijk dank voor jullie medewerking!  
 

Verzuim bij het examen 
 Als je op de dag van een examen wettig verhinderd bent, moet dit vóór 8.45 uur     
  aan de school worden doorgegeven. Als wettige verhindering geldt alleen: ziekte of  
  bijzonder verlof. Bijzonder verlof is bijvoorbeeld: het bijwonen van een begrafenis of  
  bruiloft. (dit moet ‘uiteraard zo spoedig mogelijk’ worden aangevraagd bij meneer  
  van den Broek). 

 
Uitgesteld examen i.v.m. wettelijk geoorloofde afwezigheid 
  Alleen bij afwezigheid om een van de bovenstaande redenen bestaat er de  
   mogelijkheid om op een later tijdstip alsnog examen te doen. Je maakt het examen  
          dan op de dag dat andere leerlingen herexamen doen (het tweede tijdvak). Het  
          tweede tijdvak is op maandag 17, dinsdag 18 en woensdag 19 juni 2019. 
          Op deze dagen kun je hooguit vier vakken inhalen, als die vakken tenminste niet op  
          hetzelfde tijdstip vallen. Eventuele resterende vakken kun je inhalen in het derde  
          tijdvak (dat is in augustus 2019). Als je voor sommige beroepsgerichte vakken  
          (voertuigentechniek, transport en logistiek,) geen examen kon doen in de periode  
          op school, moet je dit doen tijdens de examens door de Staatscommissie. Dit  
          gebeurt dan op donderdag 20 juni op een aantal centrale plaatsen in ons land.  
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Onregelmatigheden 
 Gedraag je in de examenruimte netjes en houd je aan de regels. Als je je niet aan  
  de regels houdt (bijv. als je afkijkt), 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. 

 

Informatie over cijfers 
Voordat het Centraal Examen begint, krijg je via de mail een verzoek tot het 
controleren van je SE-cijfers. Voor de AVO-vakken is dat op 16 april 2019. De cij-
fers in Magister moet je goed controleren. 
Als je vindt dat er iets niet klopt, moet je snel reageren, in ieder geval voor: 
AVO-vakken: 18 april voor 10:00 uur 
Reageren via jbrk@vanlodenstein.nl . 
Als de reactietermijn is verstreken staan de cijfers vast. 

 

Uitslag examens 

De uitslag van het examen is op woensdag 12 juni 2019. 
Als je gezakt bent, dan wordt je, in de loop van de morgen, gebeld door 
je teammanager, dhr. Van den Broek.  
Als de gezakte leerlingen gebeld zijn, worden de geslaagde leerlingen 
geïnformeerd via de mail. 
BELANGRIJK: Als je NIET geslaagd bent, kom je woensdagavond, 
vanaf 18:30 uur met je ouder(s) op school voor overleg over een herexamen. De 
precieze tijd wordt in de loop van de dag per mail doorgegeven. Het is niet toege-
staan overdag naar school of de mentor te bellen voor examenuitslagen. 

 

Herkansing examens 
Jullie mogen ten hoogste één vak herkansen, waaronder ook het beroepsgerichte 
vak: 
- Leerlingen die gezakt zijn, kunnen proberen alsnog te slagen.  
- Leerlingen die al geslaagd zijn, kunnen proberen een cijfer te verbeteren. Als je een    
   vak herkanst, telt het hoogste cijfer. 
 

Opgave voor herkansing 
Als je verplicht moet herkansen, bespreekt de mentor dit met jou. Als je woensdag-
avond op school bent geef je gelijk je aanvraag voor het herexamen aan de school 
door.  De mentor bespreekt ook met je of je een vak kunt herkansen voor een ho-
ger cijfer. Als je vrijwillig gaat herkansen, geeft je je herkansing door op school op 
woensdagmiddag 12 juni. Je wordt om 16:15 uur op school verwacht. 
Op school wordt een officieel herexamenaanvraagformulier ingevuld, waarna je nog 
uitleg krijgt over de herexamens.  

 

Uitslag herkansing 
De uitslag van de herexamens is op vrijdag 28 juni 2019. Leerlingen die verplicht 
moesten herkansen, worden die dag voor 12.00 uur gebeld voor de uitslag van het 
herexamen. Leerlingen die vrijwillig hebben herkanst, worden niet gebeld, zij zijn 
immers al geslaagd. Het cijfer zie je met de diploma-uitreiking. 

 
Diploma-uitreiking 

 De uitreiking van het diploma vindt plaats op: 

Datum Afdeling 

Woensdag 10 juli 2019 GL/TL 

mailto:jbrk@vanlodenstein.nl
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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 contact op met de receptie (085-4838010) om een 
afspraak te maken.  

 

Toegestane hulpmiddelen bij het examen 
Op het examen mag je uitsluitend door de inspectie toegestane hulpmiddelen 
gebruiken. Het standaardpakket moet je zelf meebrengen. Dat zijn: 

- Pennen (blauw schrijvend + reservepennen) 
- Potlood (alleen om mee te tekenen) 
- Gum, passer 
- Liniaal / geodriehoek, (voor wiskunde een windroos) 
- Rekenmachine (geen grafische) 
De overige hulpmiddelen zoals woordenboeken etc. worden door school verstrekt. 
Je kunt dat zien in de kolom hulpmiddelen door school verstrekt in het rooster.  
Uiteraard zorgt school ook voor uitwerk- en kladpapier. 
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Examenrooster CSPE, CSE en herexamens  
 

 
Examenrooster CSE 

  
dag datum tijd vak studie 

Donderdag 9 mei 2019 13:30 - 15:30 BI GL/TL 

Vrijdag  10 mei 2019 13:30 - 15:30 NE GL/TL 

Maandag  13 mei 2019 09:00 - 11:00 DU GL/TL 

13:30 - 15:30 EC GL/TL 

Dinsdag 14 mei 2019 09:00 - 11:00 GS GL/TL 

13:30 - 15:30 NASK-1 GL/TL 

Woensdag 15 mei 2019 13:30 - 15:30 FA GL/TL 

Donderdag 16 mei 2019 13:30 - 15:30 WI GL/TL 

Vrijdag 17 mei 2019 13:30 - 15:30 EN GL/TL 

Dinsdag  21 mei 2019 13:30 - 15:30 BV GL/TL 

 
 
Herexamenrooster  
 
 

dag datum tijd vak studie 

maandag 17 juni 2019 13:30 - 15:30 Biologie GL/TL 

Duits GL/TL 

Frans GL/TL 

Wiskunde GL/TL 

dinsdag 18 juni 2019 13:30 - 15:30 Beelden vakken GL/TL 

Geschiedenis GL/TL 

Nask-1 GL/TL 

Nederlands GL/TL 

Woensdag 19 juni 2019 13:30 - 15:30 Economie GL/TL 

Engels GL/TL 
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Belangrijke afspraken 
 

1. Je moet altijd 30 minuten voor het begin van het examen bij de 
examenruimte aanwezig te zijn.  

 

2. Je mag alleen die dingen meenemen in de examenzaal, die je nodig hebt bij 
dat examen. (dus geen jassen, mobiels, smartwatch 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 papier gebruiken dat je van school krijgt. 
 

5. Je mag niet met potlood schrijven en geen correctielak gebruiken. 
  

6. Hulpmiddelen:    
a. Je mag bij alle vakken een niet grafische rekenmachine gebruiken. De-

ze mag niet voorzien zijn van geluid of telstrook. Je mag je rekenmachine 
tijdens het examen niet ruilen of doorgeven aan een andere leerling!! 

b. De andere, in het rooster vermelde hulpmiddelen (woordenboek Neder-
lands en andere talen, en binas), worden door school verstrekt (er ligt 
voor iedere kandidaat een exemplaar op de tafel). Eigen exemplaren 
mogen niet worden gebruikt. 

 

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

8. Als je klaar bent met je examenwerk, controleer of je naam en examennum-
mer zijn ingevuld en of je geen opgaven vergeten bent. Daarna leg je het werk 
omgekeerd op je tafel en wacht je tot je toestemming krijgt om te vertrekken. 
Let op: je moet minimaal de helft van de tijd aanwezig zijn die op de voorkant 
van het examen vermeld wordt, en het laatste kwartier mag je ook niet meer 
vertrekken. 
 

9. Bij het verlaten van de examenzaal blijft het examenwerk in de examen-
zaal achter. Je kladpapier of antwoorden, ter controle hoe je iets ge-
maakt hebt, worden een half uur na het examen vrijgegeven en kun je 
afhalen bij de receptie, evenals je mobieltje/smartwatch. Vb: Duurt een 
examen van 13.30 – 15.30, dan worden de genoemde spullen om 16.00 
naar de receptie gebracht. (Dit half uur verlening is nodig voor o.a. dys-
lectische leerlingen). 
 

10. Als je weg mag, verlaat je direct de school en het terrein van de school. Als je 
niet direct weg kunt, blijf je in hal bij de hoofdingang. Dit om de rust in de 
examenruimte te bewaren. 

  
11. Het is absoluut verboden om in de examenzaal/ruimte een mobiele tele-

foon/smartwatch bij je te hebben. Je kunt het beste je mobiel thuis la-
ten!! Als je toch een mobiel/smartwatch meeneemt, leg hem dan in een 
bak buiten de examenzaal. Let op: als je na afloop je mobiel/smartwatch 
vergeet moet je tot na het examen wachten om het op te halen (bij de re-
ceptie). 
 

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