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Voorwoord 

 
Jongelui,  
 
Als je aan examens denkt, krijg je misschien al de kriebels. Om alles zo goed mogelijk te laten 
verlopen is het belangrijk dat je op de hoogte bent van de examenregels en de 
examenroosters. Daarom tref je in dit boekje informatie aan over de volgende onderwerpen:  
 

 Examenregels. In dit hoofdstuk worden de formele regels weergegeven. 
 
 Schoolregels bij het Centraal Examen 2019. Dit hoofdstuk geeft een overzicht van 

allerlei bepalingen die te maken hebben met het centraal examen.  
 

 Praktische tips voor het Centraal Examen. In dit hoofdstuk kun je een aantal praktische  
zaken vinden die te maken hebben met het invullen van je examenwerk en dergelijke.  

 
 Nog enkele aanwijzingen. Hier vind je de nodige informatie over de gang van zaken 

tijdens het Centraal Examen.  
 

 Praktische regels voor het computerexamen. Examen Nederlands, tekenen en  
handvaardigheid, geschiedenis, maatschappijwetenschappen en muziek op de 
computer. 

 
 Voorbeeld van een antwoordblad. Dit is nodig voor de talen Engels, Frans en Duits. 

 
 Het rooster van de examens en van de herexamens.  

 
Lees dit boekje goed door!  
Je gaat een spannende tijd tegemoet. Zorg ervoor dat je zo goed mogelijk voorbereid op het 
Centraal Examen komt. Studeer rustig en geconcentreerd. En realiseer je vooral dat je 
ondanks alle inspanningen afhankelijk bent van de zegen des Heeren.   
 
Namens de examencommissie, 
 
Dhr. R.S. de Jager
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Examenregels  
 
De officiële regels voor het Centraal Examen, vastgesteld door de Minister van OC en W, luiden 
als volgt: 
 

1.1 De voorzitter van de examencommissie zorgt ervoor, dat de opgaven voor het centraal 
examen geheim blijven tot de aanvang van de toets waarbij deze opgaven aan de 
kandidaten worden voorgelegd.  

1.2 Tijdens een toets van het centraal examen worden aan de kandidaten geen 
mededelingen, van welke aard ook, aangaande de opgaven gedaan.  

1.3 De voorzitter van de examencommissie draagt er zorg voor dat het nodige toezicht bij het 
centraal examen wordt uitgeoefend, met dien verstande dat de voorzitter van de 
examencommissie er tevens voor zorgdraagt, dat steeds per 25 kandidaten ten minste 
één toezichthouder aanwezig is en in elk lokaal waar het werk gemaakt wordt, ten minste 
twee toezichthouders aanwezig zijn.  

1.4 Zij die toezicht hebben gehouden, maken een proces-verbaal op. Zij leveren dit in bij de 
voorzitter van de examencommissie samen met het gemaakte examenwerk.  

1.5 Een kandidaat die te laat komt, mag tot uiterlijk een half uur na de aanvang van de toets, 
zijnde het tijdstip van opening van de enveloppe(n), tot die toets worden toegelaten. Hij 
levert zijn werk in op het tijdstip dat voor de andere kandidaten geldt.  

1.6 Nadat bij de aanvang van het examen in enig vak één van degenen die toezicht houden, 
de zich op de enveloppe(n) bevindende en daarvoor aangewezen gegevens heeft 
opgelezen en in orde bevonden, opent hij de enveloppe(n) in tegenwoordigheid van de 
kandidaten. Indien niet alle kandidaten bij het examen in één lokaal kunnen worden 
geplaatst, geschiedt het openen in één der voor dit examen bestemde lokalen.  

1.7 Onmiddellijk nadat de enveloppe(n) geopend is/zijn, worden de opgaven rondgedeeld.  

1.8 Het gebruik van potloden en correctievloeistof of iets dergelijks is niet toegestaan, met 
dien verstande dat het gebruik van potloden wel toegestaan is voor de beantwoording van 
meerkeuzevragen op speciaal daarvoor bestemde formulieren en voor het maken van een 
tekening bij onder andere wiskunde.  

1.9 Het werk wordt gemaakt op papier, gewaarmerkt en verstrekt door de voorzitter van de 
examencommissie. Kladpapier wordt eveneens gewaarmerkt en verstrekt door de 
voorzitter van de examencommissie. 

1.10 De kandidaat plaatst aan de linkerbovenkant van het papier zijn examennummer en aan 
de rechterbovenkant zijn naam, tenzij een andere plaats is aangegeven.  

1.11 Het gebruik van boeken, tabellen en andere hulpmiddelen is de kandidaat verboden met 
uitzondering van die waarvan het gebruik door de Centrale Examencommissie Vaststelling 
Opgaven (CEVO), is toegestaan. Deze boeken, tabellen en andere hulpmiddelen zijn in 
het examenlokaal aanwezig en worden door de voorzitter van de examencommissie of 
een door hem aangewezen leraar onderzocht. Het is de kandidaat niet geoorloofd boeken 
en andere hulpmiddelen dan door centrale examencommissie vastgesteld, mee te nemen 
in het examenlokaal.  

1.12 Het is niet toegestaan dat tijdens het laatste kwartier van de zitting kandidaten vertrekken.  

1.13 Gedurende het examen is het de kandidaat niet geoorloofd zich zonder toestemming van 
degenen die toezicht houden, uit het examenlokaal te verlaten.  

1.14 De voorzitter van de examencommissie maakt voor de aanvang van het examen de 
kandidaten uitdrukkelijk opmerkzaam op de voorschriften vastgelegd in de leden 2, 8, 9, 
10, 11, 12 en 13 van dit artikel en in artikel 1.4.1. en 1.4.2. van het examenreglement.  
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1.14.1  Indien een kandidaat zich ten aanzien van enig deel van het examen aan enige 

onregelmatigheid schuldig maakt of heeft gemaakt, of indien een kandidaat zich 
bewust onttrekt aan een onderdeel van het SE of CE kan de voorzitter van de 
examencommissie maatregelen nemen. Onder ‘het zich onttrekken aan’ wordt 
mede verstaan het zonder geldige redenen niet aanwezig zijn bij een toets, het 
niet tijdig inleveren van het (de) voorgeschreven werkstuk(ken), het zich ont-
trekken aan de werkstukbegeleiding, het niet tijdig inleveren van de boekenlijs-
ten, kortom iedere afwijking van de in dit reglement of in de stofomschrijving 
vastgestelde regels. 

1.14.2 De maatregelen bedoeld in 1.4.1 die al dan niet in combinatie met elkaar geno-
men kunnen worden, kunnen zijn:  
a. het toekennen van het cijfer 1 voor een toets van het SE of het CE,  
b. het ontzeggen van de deelname of de verdere deelname aan één of meer 

toetsen van het SE of het CE,  
c. het ongeldig verklaren van één of meer toetsen van het reeds afgelegde 

deel van het SE of het CE,  
d. het bepalen dat het diploma en de cijferlijst slechts kunnen worden uitgereikt 

na een hernieuwd examen in door de voorzitter van de examencommissie 
aan te wijzen onderdelen.  

 
Indien het hernieuwd examen, genoemd onder 1.4.2d, betrekking heeft op één 
of meer onderdelen van het CE, legt de kandidaat dat examen af in het volgend 
tijdvak van het CE, dan wel ten overstaan van de staatsexamencommissie.  
Als met betrekking tot een handelingsdeel fraude wordt geconstateerd, moet het 
desbetreffende onderdeel worden overgedaan.  

 
 

1.15 De kandidaat is zelf verantwoordelijk voor het inleveren van zijn examenwerk. Aan het 
einde van de zitting controleert een van de toezichthouders of alle kandidaten hun werk 
hebben ingeleverd.  
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Schoolregels bij het Centraal Examen 2019 

 

Opening examens  

 
 Let op de juiste begintijden (9.00 of 13.30 uur) van de examens (zie rooster, punt 7). 
 Zorg dat je minstens 30 minuten van tevoren in de zaal aanwezig bent, dus 8.30 uur of 

13.00 uur. 
 

Wie tot een half uur te laat komt, mag nog wel aan het examen beginnen, maar mag de 
verloren tijd niet inhalen. Een kandidaat die meer dan een half uur te laat komt, mag niet 
meer aan het examen deelnemen, tenzij er sprake is van overmacht, dan beslist de 
voorzitter van de examencommissie, in overleg met de inspectie, of er toegelaten wordt 
voor het examen en zo ja, welke tijd er gebruikt mag worden voor het maken van het exa-
men. 

 
 Gedurende de eerste helft van een examenzitting mag een kandidaat de examenzaal niet 

verlaten. 
  

Absentie  

 
 Kun je om wettige redenen niet aanwezig zijn, bel dan vóóraf meneer J. Sanders  

(06 - 10 89 31 60). Bij geen gehoor moet je de school bellen (085 - 4838010) en vragen 
naar meneer Sanders of zijn plaatsvervanger meneer M. Polinder. Meldt de reden van je 
verzuim zo snel mogelijk schriftelijk aan de voorzitter van de examencommissie 
(meneer Van Eckeveld).  

 Heb je eenmaal deelgenomen of ben je begonnen aan een examenzitting, dan is je 
gemaakte werk geldig. Twijfel je bij ziekte of andere omstandigheden of je wel of niet zult 
deelnemen, overleg dan vóóraf met meneer Sanders.  

 Mis je een aantal examenzittingen in het eerste tijdvak, dan word je verwezen naar het 
tweede tijdvak op D.V. maandag 17, dinsdag 18, woensdag 19 of donderdag 20 juni 2019.  
Lukt het niet om alle vakken in deze periode in te halen of om een herkansing te doen, 
dan word je naar het derde tijdvak verwezen (augustus 2019; staatsexamen).  

 Aan het tweede tijdvak mag je deelnemen:  
a als je in het eerste tijdvak één of meer zittingen om 

wettige reden hebt gemist. Doordat het tweede tijdvak op 
drie dagen is gepland, is het – in theorie – mogelijk om 
maximaal vijf vakken in te halen in het tweede tijdvak.  

b als je in het eerste tijdvak een volledig examen hebt 
afgelegd. Je mag dan in het tweede tijdvak één vak 
herkansen. Een vak waar je een voldoende voor hebt 
gehaald in het eerste tijdvak, mag je ook herkansen.  
Het hoogste resultaat telt. 

Het examenwerk  

 
 Als je een grafische rekenmachine (applicatie ZoomMath is niet toegestaan) mag 

gebruiken, staat dat op het examenrooster aangegeven. Gebruik de grafische 
rekenmachine uitsluitend bij de vakken waarbij dat mag: wiskunde A en B. Er is controle! 
Bij andere vakken, we noemen expliciet de vakken biologie en  natuur-, schei- en 
aardrijkskunde, is de grafische rekenmachine niet toegestaan! 



  

7 

 

 Gebruik geen correctievloeistof of iets dergelijks om fouten weg te lakken. Streep de 
onjuiste tekst netjes door. 

 Vermeld op alle uitwerkbladen je voor- en achternaam + examennummer.  
 Er zijn vakken met open en gesloten opgaven. Je beantwoordt alle vragen op het 

uitwerkpapier dat de school verstrekt. Bij gesloten vragen schrijf je de HOOFDLETTER 
van het antwoord op. Bij sommige vakken krijg je alleen open vragen.  

 Lees teksten én opgaven rustig door. Neem er de tijd voor en werk vooral niet gejaagd. Zo 
kun je de tekst goed in je opnemen en voorkom je dat je belangrijke informatie over het 
hoofd ziet.  

 Je mag tijdens de examenzitting niet ongevraagd je 
plaats verlaten. Het heeft geen zin om een vraag te 
stellen over het examen. Een surveillant mag geen 
enkele aanwijzing geven. Onder begeleiding van een 
surveillant mag je naar het toilet. We gebruiken daarbij 
alleen de toiletruimtes direct naast de aula. 

 Ben je klaar met je examen? Steek dan je vinger op 
en wacht tot de zaalvoorzitter je toestemming geeft 
de zaal te verlaten. Je loopt dan met alle papieren 
(er blijft niets achter) via de conciërgeruimte de aula 
uit. Vooraf lever je alles in bij de docent die achter 
in de aula zit. Deze docent controleert of je alles af 
hebt en inlevert. De tijd waarop je de zaal verlaat 
wordt door deze surveillant genoteerd op het proces verbaal. 

 Tijdens de zitting mag je geen examenwerk en/of uitwerk-/kladpapier uit de examenzaal 
meenemen.  

 Ben je nog niet klaar als het examen is afgelopen, maar heb je al wel iets belangrijks op je 
kladpapier staan? Je mag dit dan ook inleveren. Voeg in dat geval het kladpapier bij het 
officiële uitwerkpapier in. Geef duidelijk aan welk gedeelte van het kladpapier beoordeeld 
moet worden.  

 Na het beëindigen van de examenzitting kun je opgavenboekjes en kladpapier ophalen bij 
de receptie. De dag na het afgelegde examen worden niet opgehaalde opga-
ven/antwoorden en kladpapier weggegooid. 

 

In de examenzaal zijn mobiele telefoons en smartwatches niet toegestaan. Je 
levert ze in bij de conciërgeruimte. Wel uitzetten graag! 

 

Onregelmatigheden  

 
 Houd je tijdens het examen aan de regels en gedraag je netjes. Wie zich tijdens het 

examen schuldig maakt aan onregelmatigheden, kan door de voorzitter van de 
examencommissie van verder deelnemen aan het examen worden 
uitgesloten.  

 Wordt de onregelmatigheid of overtreding pas na afloop 
van het examen ontdekt, dan kunnen de betreffende 
examenkandidaat het diploma en de cijferlijst worden 
geweigerd. Ook kunnen de voorzitter van de 
examencommissie en de betrokken examinatoren 
gezamenlijk bepalen dat deze pas worden uitgereikt 
na een herexamen in een volgend tijdvak.  
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Informatie over cijfers  

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

 

Uitslag en diploma-uitreiking 

 
 Als de normen van het Cito op tijd binnen zijn, wordt de uitslag op D.V. woensdag 12 juni  
 vastgesteld. Alle examenkandidaten worden gebeld, in deze volgorde: 

 Gezakten kandidaten: in de loop van de morgen door de teammanager, dhr. San-
ders. 
Je wordt (met je ouder(s)) op deze dag ook ’s avonds (18:30 uur) op school ver-
wacht voor begeleiding bij keuze voor een herexamen. Tijdens dit gesprek geef je 
ook je herexamen op. 

 

 Geslaagde kandidaten: worden in de loop van de morgen, na het bellen van de ge-
zakte kandidaten, geïnformeerd via de mail.  
De mentor bespreekt ook met je als je een vak kunt herkansen voor een hoger 
cijfer. Je geeft 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  
  herexamenprocedure. 
  
 De uitslag van de herexamens is op vrijdag 28 juni 2019. Leerlingen die verplicht  
  moesten herkansen, worden die dag vóór 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 diplomauitreiking. 

 
  De officiële diploma-uitreiking vindt plaats op D.V.   
   Donderdagavond 11 juli 2019 om 19.30 uur in de aula. 

Boeken inleveren 

  
  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   
 ALLE GESLAAGDE KANDIDATEN op woensdag 12 juni om 16:15 uur, 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!  

mailto:sa@vanlodenstein.nl
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Praktische tips en voorschriften 

 
 Schrijf leesbaar met pen met zwarte of blauwe inkt.  

 Gebruik geen andere kleuren. Alleen in tekeningen of  
 grafieken mag je ter verduidelijking andere kleuren  
 gebruiken.  

 Lees eerst het voorblad van de examenopgaven goed.  
 Daar staat ook uit hoeveel vragen het examen bestaat.  

 Zorg dat je bij alle vragen een antwoord hebt staan. 
 Sla één regel tussen de antwoorden over. 
  geeft een open vraag aan.  
  geeft een gesloten vraag aan.  
 Vóór elke open vraag staat vermeld hoeveel punten  

 daarvoor te behalen zijn.  
 De regels en alinea’s in teksten (zoals bij Nederlands,  
 geschiedenis en de vreemde talen) worden apart  

 genummerd.  
 Je mag in je examenopgaven gerust woorden of  

 zinnen onderstrepen of in de kantlijn opmerkingen  
 maken die je te binnen schieten. Het is verstandig om  
 in de teksten bij de moderne vreemde talen in elke  
 alinea de hoofdgedachte te onderstrepen. Dit maakt de  
 beantwoording van de vragen makkelijker.  

 
Bij het examen zijn voor elk vak toegestaan en deze spullen moet je zelf meebrengen:  

 schrijfmaterialen (inclusief millimeterpapier)  
 gewoon tekenpotlood, kleurpotloden  
 liniaal met millimeterverdeling  
 passer en geodriehoek  
 gum  
 (grafische) rekenmachine (alleen grafische  

 rekenmachine als dit op het rooster vermeld staat) 
 
     Examenwerk zoals woordenboeken en BINAS worden door de school verstrekt. Bij      
     elk examen mag je een woordenboek Nederlands gebruiken. Dit woordenboek wordt door de  
     school verstrekt en ligt tijdens je examens op je tafel. 
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Nog enkele aanwijzingen  

 

 Je gebruikt de ruimte voor de klapdeuren van de aula om je tassen en jassen achter  
  te laten. Je gaat naar de aula door de conciërgeruimte. Daar laat je je mobiel achter  

op de daarvoor bestemde tafels. 

 Zorg ervoor dat je minimaal 30 minuten voor het begin van elk examen in de au 
la/computerruimten aanwezig bent. We beginnen elke examenzitting met het lezen  
van een Bijbelgedeelte en gebed. Daarna moeten de opgaven uitgedeeld worden,  
zodat ieder op de exacte tijd kan beginnen.  

 Neem zelf voldoende eten en drinken mee tijdens de examenzittingen. We  
adviseren je om een flesje met water of sap mee te nemen. Het is niet toegestaan  
om koolzuurhoudende drank mee te nemen. Tussendoor is het niet toegestaan 
om je flesje te gaan vullen. 

 
Bij het verlaten van de examenzaal blijft het examenwerk in de examenzaal achter. Je 
kladpapier of antwoorden, ter controle hoe je iets gemaakt hebt, worden een half uur na 
het examen vrijgegeven en kunnen worden opgehaald bij de receptie. Vb: Duurt een 
examen van 13.30 – 16.00 uur, dan worden de genoemde spullen om 16.30 uur naar de re-
ceptie gebracht. (Dit half uur verlenging is nodig voor o.a. dyslectische leerlingen). 
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Praktische regels voor het computerexamen  

 
Iedere leerling ontvangt een persoonlijke inlogcode.  
 
De volgende examens worden op de computer (tekstverwerker) gemaakt: Nederlands, tekenen 
en handvaardigheid (Tehatex), geschiedenis, maatschappijwetenschappen. Bij muziek is dat het 
papieren examen met geluidsfragmenten die worden afgespeeld. 
 

Algemeen  
 Let op! Vaak worden met leestekens de meeste fouten gemaakt. De spellingcontrole geeft 

meestal niet aan of er wel of geen leesteken nodig is.  
 Zijn er problemen met een computer dan laat je dit zo snel mogelijk weten aan een 

surveillant door je hand op te steken.  
 Wanneer er tijd verloren is gegaan vanwege een probleem met de computer, dan mag je 

die tijd inhalen door langer door te werken. 
 Iedere kandidaat krijgt een kaartje uitgereikt met daarop een persoonlijk wachtwoord en 

een pad waar het examenwerk opgeslagen moet worden.  
 Alle functies van het programma, inclusief de spellingcontrole, mogen worden gebruikt, 

behalve bij Engels en Nederlands  

De start van het examen  
 Log in door het wachtwoord in te typen dat op het kaartje staat dat je is uitgereikt.  
 Met inloggen wordt een bestand voor je aangemaakt op de H:\ schijf. 
 Dit document wordt automatisch voor je geopend. Dit document is al voorzien van ruimte 

om je naam, klas, examennummer en docent in te vullen.  
 Tevens vinden jullie in dit document een koptekst met het logo van het Van Lodenstein 

College en in de voettekst paginanummers. 
 Sla tijdens het werken aan je examen regelmatig het document op (Ctrl+S). (Tip: om de 10 

minuten) 
 

De afronding van het examen  
 De kandidaat controleert zijn werk aan de hand van de 

proefafdruk op het scherm en wijzigt eventueel. 
 Na de eventuele wijziging wordt het werk nog een keer  

opgeslagen (Ctrl+S).  
 Is de examenkandidaat klaar, dan drukt hij het examenwerk 

definitief af.  
 
De surveillant neemt het werk van de printer - dus niet de kandidaat zelf! - en legt dat bij de 
examenkandidaat op de tafel. Op iedere print staat de naam en het examennummer van de 
leerling afgedrukt. Het examennummer correspondeert met het nummer op het kaartje van de 
PC.  
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Voorbeeld antwoordblad  
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Het examenrooster Havo 2019 

 
          CSE (Centraal Schriftelijk Eindexamen) 
 

dag Datum  Tijd  Vak  Studie  

Donderdag 9 mei 2019 13:30 - 16:30 WI A/B HAVO 

Vrijdag 10 mei 2019 09:00 - 11:30 DU HAVO 

13:30 - 16:30 M&O HAVO 

Maandag 13 mei 2019 09:00 - 12:00 GS HAVO 

13:30 - 16:30 NA HAVO 

Dinsdag 14 mei 2019 13:30 - 16:00 EN HAVO 

Woensdag 15 mei 2019 09:00 - 12:00 MW HAVO 

13:30 - 16:00 FA HAVO 

Donderdag  16 mei 2019 13:30 - 16:30 NE HAVO 

Vrijdag 17 mei 2019 13:30 - 16:30 BI HAVO 

Maandag 20 mei 2019 13:30 - 16:30 EC HAVO 

Dinsdag 21 mei 2019 09:00 - 12:00 AK HAVO 

13:30 - 16:30 SK HAVO 

Woensdag 22 mei 2019 13:30 - 16:00 TEHATEX HAVO 

 
*   Bij elk examen krijg je een woordenboek Nederlands 
**  Dit neem je altijd mee: schrijfmaterialen, gewoon tekenpotlood, kleurpotloden,  

         liniaal met millimeterverdeling, passer, geodriehoek, gewone rekenmachine en gum. 
***  Gebruik van de applicatie ZoomMath is verboden 
****  Gebruik van de Grafische rekenmachine bij Wiskunde A/B alleen indien het  

        geheugen is geblokkeerd door de examenstand, dan wel te zijn gewist door  
        een ‘reset’ van de gehele machine.  
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Herexamens Havo 2019 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

dag datum Tijd vak studie 

maandag 17 juni 2019 13:30 – 16:30 economie HAVO 

13:30 – 16:00 Engels HAVO 

13:30 – 16:30 Maatschappijwetenschappen HAVO 

13:30 – 16:30 Nederlands HAVO 

dinsdag 18 juni 2019 13:30 – 16:00 Duits HAVO 

13:30 – 16:00 Frans HAVO 

13:30 – 16:30 Geschiedenis HAVO 

13:30 – 16:30 Natuurkunde HAVO 

13:30 – 16:30 Scheikunde HAVO 

13:30 – 16:30 Wiskunde A HAVO 

Woensdag 19 juni 2019 13:30 – 16:30 Aardrijkskunde HAVO 

13:30 – 16:30 Biologie HAVO 

13:30 – 16:30 Management & Organisatie HAVO 

13:30 – 16:00 Tehatex HAVO 

13:30 – 16:30 Wiskunde B HAVO 
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