.
Oegstgeest, april 2018
Betreft: informatie eindexamen.

Aan de leerlingen van 5HAVO en 6VWO en hun ouder(s)/verzorger(s).
Vlak voor het eindexamen willen we je informeren over de gang van zaken rond deze periode.
Het Centraal Examen
Voor alle zekerheid zit bij deze brief nogmaals het rooster van het centraal examen.
Het examen vindt plaats in sporthal. Draag gymschoenen of andere schoenen die zo weinig
mogelijk lawaai maken als je loopt.
Op de examenzittingen dien je steeds 10 minuten voor aanvang op je plaats te zitten. Zorg dus dat
je op tijd bent. De aanvang van de ochtendzitting is 09.00 uur, de middagzitting 13.30 uur.
De eerste dagen wordt voor aanvang van het examen nog een aantal mededelingen gedaan die
betrekking hebben op de gang van zaken.
Denk eraan, voor zover nodig, materialen mee te nemen.
Hulpmiddelen havo en vwo 2018
Vak

Havo en vwo

Alle schriftelijke examens

Woordenboek Nederlands, zelf meenemen

Latijn, Grieks

Een algemeen woordenboek en een
grammaticaoverzicht (in het woordenboek
of los), zelf meenemen

Moderne vreemde talen

woordenboek naar en van de doeltaal;
Engels: (op verzoek kandidaat)
woordenboek Engels-Engels in plaats van
Engels-Nederlands, zelf meenemen

Wiskunde A, B, C

Grafische rekenmachine, zelf meenemen

Biologie havo, Natuurkunde havo,
Scheikunde havo

Binas 6e editie of Sciencedata

Biologie vwo,
Natuurkunde vwo,
Scheikunde vwo

Binas 6e editie of Sciencedata

Aardrijkskunde

Grote Bosatlas 54e druk, zelf meenemen

Let op:
Een grafische rekenmachine is alleen toegestaan voor wiskunde! Voor de juiste versies: zie het
Programma van Toetsing en Afsluiting!
De school verzorgt: Linialen en de diverse soorten papier.
Zelf meenemen: (grafische) rekenmachine, Bos-atlas, woordenboek, binas, sciencedata,
geodriehoek, passer, pen, potlood (blauw, zwart en rood)

Gang van zaken tijdens het examen



























Bij binnenkomst mogen tassen en jassen niet worden meegenomen in de sporthal, deze
kun je achterlaten in de kleedkamer of in de gang tussen kleedkamer en sporthal. Let op
dat er geen waardevolle spullen in je zakken achter blijven.
Alles wat je voor het examen van die dag nodig hebt en door school verstrekt moet worden,
ligt al klaar op je tafeltje.
Het meenemen en/of in bezit hebben mobiele informatiedragers e.d. is strikt verboden,
hieronder valt dus ook de smartwatch! Dit verbod geldt voor de ruimte van de examenzaal,
maar ook voor de aangrenzende ruimten als toiletten en kleedkamers.
Voor aanvang van het examen kun je je mobiel in een daarvoor bestemde doos voorin de
examenzaal deponeren. Die doos wordt naar de receptie gebracht, waar je na afloop van
het examen je mobiel weer op kunt halen.
Op je tafeltje ligt een vloeiblad met etiket, waarop je naam en je examennummer vermeld
staan.
Tijdens het examen mag er niet meer worden gesproken zodra de mededeling: “Het
examen van hedenmorgen (c.q. –middag) is geopend” is gegeven,. Tijdens het examen
wordt ook niet gesproken. Heb je papier of iets anders nodig of moet je de zaal even
verlaten, steek dan een vinger op; één van de surveillanten komt dan naar je toe.
Opgaven moeten worden gemaakt op het examenpapier.
Om fraude te voorkomen moet het examen geschreven worden met een pen!
Deel je tijd goed in; let op de klok. Lees eerst alle vragen/opdrachten/teksten goed door
voordat je begint te schrijven.
Kijk of je alle opgaven hebt gedaan. Let op “z.o.z.”. Ieder jaar komt het weer voor dat
iemand niet heeft gezien dat er op de achterzijde ook nog drie sommen stonden.
Je examennummer moet worden vermeld op elk vel papier dat je inlevert en dat
nagekeken moet worden.
Als je eerder klaar bent, mag je weg. Maar: niet eerder dan één uur na aanvang van het
examen, en ook niet gedurende het laatste kwartier van een zitting. Om aan te geven
dat je de zaal niet mag verlaten brandt dan een rode lamp boven de hoofdsurveillant.
Let op: Soms eindigen de twee zittingen van HAVO en VWO niet gelijktijdig. De rode lamp
zal dan twee keer aangedaan worden.
Als de rode lamp brandt mag je nooit de zaal verlaten, ook niet als de lamp geldt voor het
andere niveau.
Het examen wordt gesloten met de mededeling: “Het examen van hedenmorgen (c.q. –
middag) is gesloten”. Je wordt dan geacht op je stoel te blijven zitten en niet met anderen
te praten, want de dyslectische leerlingen zijn dan nog aan het werk en de surveillanten
moeten het werk ophalen en natellen.
Pas nadat al het werk is opgehaald en gecontroleerd, wordt een teken gegeven dat de
kandidaten de zaal, nog steeds zwijgend, mogen verlaten.
Als je eerder weggaat, lever dan je werk, opgaven en klad in bij de hoofdsurveillant en
wacht tot hij gecontroleerd heeft of je alles hebt ingeleverd.
Zet je naam op je opgaven, zodat je na de zitting je opgaven terug kunt krijgen.
Na afloop van iedere examenzitting mag je de opgaven meenemen of komen ophalen.
Als de zitting van HAVO en VWO niet gelijktijdig eindigen moeten de leerlingen die eerder
weg mogen de zaal zo snel en geruisloos mogelijk verlaten. Ook als de dyslectici nog niet
klaar zijn dien je de zaal geruisloos te verlaten. Houd rekening met elkaar!
Er wordt koffie (’s morgens) en thee (’s morgens en ’s middags) rondgebracht door de
conciërges.
Als je weggaat, neem dan ook je lege bekertje mee en doe dat in de prullenbak bij de
uitgang.
Fraude tijdens het examen heeft in vorige jaren elders in het land voor grote ellende
gezorgd. Wij willen jullie er met nadruk op wijzen, dat fraude onherroepelijk leidt tot
uitsluiting van het examen (Art. 5 Examenreglement).
Surveillanten hebben als taak toe te zien op een goed verloop maar letten ook op vormen
van fraude!

De uitslag
Voor de regeling betreffende de vaststelling van de uitslag van het examen verwijzen we je naar het
programma van toetsing en afsluiting. Op woensdag 13 juni zal de uitslag bekend gemaakt worden,
dit onder voorbehoud. Alle kandidaten, geslaagd of (nog) niet geslaagd, worden tussen15.3017.00 uur op de hoogte gesteld door hun mentor/coach of eventueel afdelingsleider.
De (nog) niet geslaagde kandidaten worden op woensdagavond 13 juni op school verwacht met
hun ouder(s)/verzorger(s) om hun voorlopige cijferlijst in ontvangst te nemen en vervolgstappen te
bespreken.
Op donderdag 14 juni worden alle geslaagde eindexamenkandidaten om 13.30 uur in de kantine
verwacht, om daar van hun mentor/coach een lijst met de behaalde cijfers en een strookje, waarop
je kunt invullen of en in welk vak je wilt herkansen, in ontvangst te nemen. Het strookje voor de
opgave van de herkansing moet dezelfde dag (14 juni) uiterlijk 15.00 uur ingevuld ingeleverd op de
administratie, dit in verband met de melding aan de inspectie. Hieronder vind je de
herkansingsregeling nog eens nauwkeurig beschreven.
De herkansingsregeling
Alle kandidaten mogen in één vak herkansen; of ze geslaagd zijn of niet. Je hebt dus het recht om
voor één vak deel te nemen aan het Centraal Examen in het tweede tijdvak, maandag 18, dinsdag
19, woensdag 20 of donderdag 21 juni. Dit vak moet dan wel betrokken zijn geweest bij het
vaststellen van de uitslag van het eerste tijdvak. Bij een herkansing telt het hoogste cijfer. Als je
afziet van deze herkansing of je niet tijdig aanmeldt, wordt de eerste uitslag automatisch de
definitieve uitslag.
De minister heeft vakken aangewezen die in het tweede tijdvak door de staatsexamencommissie
worden afgenomen. Voor het centraal examen in 2018 betreft dit de vakken muziek (HAVO en
VWO) en tekenen (alleen VWO). Hiervoor moet je je uiterlijk vrijdag 15 juni voor 15.00 uur opgeven
via de schooladministratie en dit staatsexamen vindt op donderdag 21 juni in Amsterdam plaats
(het adres krijg je bij opgave).
Kandidaten die door overmacht tijdens het eerste tijdvak deels verhinderd zijn kunnen toch de wel
behaalde cijfers meegedeeld krijgen op het moment dat de andere kandidaten hun uitslag krijgen.
Zodoende kan een kandidaat die in het eerste tijdvak het centraal examen voor een vak niet kon
afleggen, in het tweede tijdvak zowel het centraal examen voor dat vak alsnog afleggen en tevens
een herkansing doen voor een ander vak.

Diploma-uitreiking:
De diploma-uitreiking voor alle geslaagde leerlingen zal plaatsvinden in de aula van de
school: het HAVO op dinsdag 10 juli om 19.00 uur en het VWO op woensdag 11 juli om 19.00
uur.
Bij de diploma-uitreiking zijn familieleden en goede vrienden vanzelfsprekend van harte welkom.
Tenslotte is de website mijneindexamen.nl te raadplegen voor allerlei informatie betreffende het
examen. Deze site kan ook als mobiele webapp op mobiel of tablet geïnstalleerd worden. De site
biedt het examenrooster op maat met de daarbij te gebruiken hulpmiddelen en
correctievoorschriften na afname. Ook oefenexamens, slaag-/zakregeling, algemene regels en tips
zijn op deze site te vinden.
Veel sterkte de laatste dagen en heel veel succes bij het Centraal Examen.

Mevr. drs. J.C.A.H.M. van Raalte
Afdelingsleider HAVO

Dhr. M. van der Zeeuw
Afdelingsleider 4-5-6 VWO

Controleer aan de hand van bijgaand rooster de data en tijdstippen van jouw examenvakken!
Rooster Centraal Examen 2018 EERSTE TIJDVAK

Eerste tijdvak
HAVO

VWO

13.30 – 16.30
natuurkunde

13.30 – 16.30
Wiskunde A, B, C

09.00 – 12.00
geschiedenis
13.30 – 16.00
Engels

09.00 – 12.00
geschiedenis
13.30 – 16.00
Frans

13.30 – 16.00
tekenen

09.00 – 12.00
maatschappijwetenschappen
13.30 – 16.00
Engels

Do 17 mei

09.00 – 11.30
muziek
13.30 – 16.30
Nederlands

09.00 – 12.00
Latijn
13.30 – 16.30
scheikunde

Vr 18 mei

09.00 – 11.30
Duits
13.30 – 16.30
economie

13.30 – 16.30
Nederlands

09.00 – 12.00
aardrijkskunde
13.30 – 16.00
Frans

09.00 – 11.30
Duits
13.30 – 16.30
biologie

13.30 – 16.30
M&O

9.00 – 12.00
Grieks
13.30 – 16.30
economie

13.30 – 16.30
Wiskunde A, B

09.00 – 12.00
aardrijkskunde
13.30 – 16.30
natuurkunde

09.00 – 12.00
maatschappijwetenschappen
13.30 – 16.30
scheikunde

09.00 – 11.30
muziek
13.30 – 16.30
M&O

13.30 – 16.30
biologie

13.30 – 16.00
tekenen

Ma 14 mei

Di 15 mei

Wo 16 mei

Di 22 mei

Wo 23 mei

Do 24 mei

Vr 25 mei

Ma 28 mei

Di 29 mei

09.00 – 11.30
Russisch
13.30 – 16.00
Spaans

Rooster Centraal Examen 2018 TWEEDE TIJDVAK

Ma 18 juni

HAVO

VWO

13.30 - 16.00
Engels

13.30 - 16.00
Engels
Spaans
13.30 – 16.30
Nederlands
Economie
Maatschappijwetenschappen

13.30 – 16.30
Nederlands
Economie
Maatschappijwetenschappen
Di 19 juni
13.30 – 16.00
Frans
Duits
13.30 – 16.30
Wiskunde-A
Natuurkunde
Scheikunde
Geschiedenis

Wo 20 juni

13.30 – 16.00
tekenen
13.30 – 16.30
Wiskunde-B
Biologie
Aardrijkskunde
M&O

09.00 – 12.00
Latijn
13.30 – 16.00
Frans
Duits
13.30 – 16.30
Grieks
Wiskunde-A
Wiskunde-C
Natuurkunde
Scheikunde
Geschiedenis

13.30 – 16.30
Wiskunde-B
Biologie
Aardrijkskunde
M&O
09.30 – 12.00
Muziek
Tekenen
Russisch

Do 21 juni

14.00 – 16.30
Muziek

Uitslag tweede tijdvak: vrijdag 29 juni
Diploma-uitreiking HAVO: dinsdag 10 juli, 19.00 uur
Diploma-uitreiking VWO: woensdag 11 juli, 19.00 uur

