Bilthoven, 12 april 2019
Betreft: voorbereiding examen

Beste examenkandidaten,
Het schoolexamen zit er, op de herkansingen na, bijna op. Nu is het tijd om aan de laatste etappe
richting het Centraal Examen te beginnen. Belangrijk daarbij is om de komende weken nog hard
en gericht te werken zodat je kans van slagen zo groot mogelijk wordt.
Een goede voorbereiding houdt echter ook in dat je weet welke regels en afspraken er zijn waar je
rekening mee moet houden.
Deze brief gaat over een aantal van die dingen.
Belangrijke papieren
Je vindt hierbij de volgende informatie:
1) Het rooster van de centrale examens
Zoek welke vakken voor jou van belang zijn en noteer de dagen en de uren waarop je
examens hebt op een goede plek (agenda, koelkast?).
2) De dagen en tijden waarop je eventueel een herexamen (tijdvak 2) moet doen.
Houd ook hier alvast rekening mee bij het plannen van werk en/of vakanties.
3) De lijst met toegestane hulpmiddelen. Het is belangrijk dat je deze goed bestudeert en je
eraan houdt.
Je mag hier namelijk niet van afwijken en ook mag je op het examen geen spullen van
elkaar lenen. Zorg dus dat je je zaakjes op orde hebt en vergeet geen belangrijke
hulpbronnen.
4) De afspraken en gedragsregels die gelden tijdens de afname van de examens.
Deze regels zullen zeer strikt worden gehanteerd. Weet dus waar je je aan te houden hebt.
Zorg er bovendien voor dat andere kandidaten geen last hebben van jouw gedrag en
opstelling (door te laat te komen bijvoorbeeld).
5) De informatie ‘wanneer ben ik geslaagd voor mijn HAVO of VWO?’.

Controleren schoolexamencijfers
Op donderdag 18 april zal je, na de examenfoto, je SET-cijferlijst bij je mentor komen tekenen. Een
belangrijk moment, want daarmee zijn je cijfers voor het schoolexamen vastgesteld. De cijferlijst
moet dan natuurlijk wel kloppen. Controleer nu alvast of wat in Magister staat ook klopt!
Zie je een verkeerd (of ontbrekend) cijfer, ga dan direct naar je vakdocent om dit te bespreken. De
docent kan zelf de eventuele correctie aanbrengen (of geeft opdracht aan de administratie).
Ook je vakkenpakket moet goed in Magister staan. Klopt er iets niet, klop dan aan bij je teamleider.

Lessen, examencaroussel en proefexamens:
Maandag 8 april
Dinsdag 9 – Woensdag 17 april
Donderdag 18 april

Vrijdag 19 april
Maandag 6 – Woensdag 8 mei
Woensdag 8 mei

Herkansingsdag
Examencaroussel en Proefexamens, volgens
rooster in magister
Examenfoto:
10:00u havo
10:15u vwo
3e, 4e: Tekenen SEC-cijfers bij je mentor
Laatste schooldag: geen lessen voor H5, V6
Docentenspreekuur tijdens de ingeroosterde
lessen en op aanvraag
15:15- 15:45: mogelijkheid om de examenzaal
te bezoeken (Sportcentrum Kees)

De CSE dagen:
Alle examens vinden plaats in Sportcentrum Kees.
Zorg dat je bij ieder examen RUIM op tijd bent: dus 10 minuten van tevoren. Het duurt namelijk
even om de zaal te vullen (woordenboeken, materialen controleren, plaats zoeken, instructie
aanhoren). Op die manier begin je rustig en geconcentreerd aan je examen.
Het gemaakte werk, alle opgaven en je kladpapieren mogen de zaal niet verlaten totdat de gehele
examentijd (inclusief verlenging) afgerond is. Je zult voor je kladpapier en opgave na het examen
(of de volgende dag) terug moeten komen.
Zwijgplicht docenten:
En dan gaat er voor je een spannende wachttijd in. Natuurlijk kun je de uitwerkingen zelf opzoeken
(examenblad is daar de enige officiële site voor!) en inschatten hoe goed je het examen gemaakt
hebt. Je docenten zullen er in ieder geval geen mededelingen over doen; zij gaan nakijken en
sturen het werk daarna op naar de tweede corrector. Deze kan veranderingen in de correctie
aanbrengen. Ook kan het zijn dat er een algemene correctiewijziging komt. Kortom, je docent heeft
zwijgplicht!

Uitslag en cijferlijst ophalen:
De uitslag van het examen is op woensdag 12 juni. Vanaf ongeveer 14.30 uur kun je gebeld
worden. Als je op een ander nummer dan je thuisnummer gebeld moet worden, wil je dat dan per
mail aan je mentor EN teamleider doorgeven?
Bij calamiteiten kan de uitslag verlaat worden of een dag later komen. Op de website van HNL
staat dan zo snel mogelijk wanneer de uitslag is.
Op 12 juni kom je om 16.30u naar school om feestelijk je (voorlopige) cijferlijst bij je mentor op te
halen.
Op diezelfde middag ontvang je ook een formulier voor het aanvragen van een herexamen (ook
nodig als je een cijfer wilt verbeteren). Een herexamen kun je schriftelijk aanvragen tot uiterlijk
vrijdag 14 juni 09:00u. Je moet het formulier hiervoor afgeven bij je teamleider

Herexamens (ook voor verbeteraars):
De herexamens vinden meteen na het weekend plaats (zie rooster). De uitslag van de
herexamens is op vrijdag 28 juni. Wie nog niet geslaagd was in de eerste ronde, wordt vanaf
10:00u gebeld.
Diploma-uitreiking:
HAVO is op dinsdag 9 juli (in 2 rondes om 16:00u en 18:00u).
VWO is op woensdag 10 juli (in 2 rondes om 16:00u en 18:00u).
De diploma-uitreiking is op school. Een uitnodiging voor de diplomauitreiking krijg je vanzelf als je
geslaagd bent.
Aanbeveling:
Het wordt vast een drukke en spannende periode. Benut de tijd en de mogelijkheden die er nog
zijn goed. Laat je niet te snel uit het veld slaan als het even tegen zit en je het niet meer ziet zitten.
Maar overschat jezelf ook niet en neem het geheel niet te lichtvaardig op. Je zult hierbij discipline
en doorzettingsvermogen moeten opbrengen. Het resultaat (een diploma) maakt vast de moeite
van de investeringen waard.
Wij wensen je alvast alle succes bij de laatste voorbereidingen.
En je kunt altijd bij ons terecht voor vragen, steun of andere kwesties.
Tot je diploma-uitreiking!

Met vriendelijke groeten,

Saskia Plekkenpol, teamleider havo bovenbouw
Jeroen Janssen, teamleider vwo bovenbouw

