Examendraaiboek voor leerlingen
EINDEXAMEN 2019
dinsdag 16 april
Jullie krijgen je cijferlijst. Je moet deze lijst goed controleren.
Als alle cijfers en de andere gegevens in orde zijn en zet je je handtekening eronder en levert
de cijferlijst in bij je coach. Het tweede exemplaar mag je mee naar huis nemen.
Als er fouten in staan, bespreek je dat met je coach. Je geeft de fouten aan op de lijst en
geeft die verbeterde lijst dan aan je coach. Die zorgt ervoor dat alles wee in orde komt. Bij je
coach kun je op donderdag de goede lijst krijgen.
donderdag 9 mei
Het centraal examen begint. Bijna alle examens MAVO, HAVO en VWO zijn in de gymzaal
(HGY), behalve het examen voor Kunst (Havo/VWO). Dit vindt plaats in lokaal 219.
De examens VMBO KB en VMBO BB zijn in 032 en/of 219
De leerlingen die gebruik maken van Kurzweil doen ook examen in 219
Als bijlage bij dit draaiboek is het examenrooster toegevoegd. Let op de aanvangstijden.
Er gelden vaste tijden.
De ochtendzittingen beginnen altijd om 9.00 uur, de zittingen in de middag beginnen altijd
om 13.30 uur.
Alle zittingen van de Mavo duren 120 minuten, de meeste zittingen van Havo en VWO duren
180 minuten, een enkel examen (MVT) duurt 150 minuten.
De zittingen voor VMBO BB duren 60 min behalve Nederlands en wiskunde (90 min).
De zittingen voor VMBO KB duren 90 min behalve Nederlands en wiskunde (120 min).
vrijdag 17 mei
Dit is de laatste dag van het centraal examen VMBO KB en VMBO BB.
dinsdag 21 mei
Dit is de laatste dag van het centraal examen voor de MAVO en de HAVO
woensdag 22 mei
Dit is de laatste dag van het centraal examen voor VWO
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woensdag 12 juni
Op deze dag is de uitslag. Vanaf 14.15 uur kun je gebeld worden. Wanneer je geslaagd bent,
belt je coach. Wanneer je (nog) niet geslaagd bent wordt je door de teamleider gebeld tenzij
anders is afgesproken. Zorg dat je telefonisch bereikbaar bent.
Om 15.00 uur worden de nog niet geslaagde leerlingen op school verwacht. Je kan dan met
je coach overleggen over een eventueel herexamen en afspraken maken met de betreffende
docent. Je krijgt een voorlopige cijferlijst mee.
Om 16.00 uur worden de geslaagde leerlingen op school verwacht. Je kunt dan bij je coach je
voorlopige cijferlijst inzien en eventueel afspraken maken voor een herexamen.
vrijdag 14 juni
Dit is de laatste dag dat je bij de administratie kunt opgeven in welk vak je herexamen gaat
doen. Dit kan tot uiterlijk 12 uur. Doe dit door het opgaveformulier bij de administratie in te
leveren of via de schoolmail te sturen. Na 12.00 uur worden geen aanmeldingen meer
aangenomen!
maandag 17 juni, dinsdag 18 juni en woensdag 19 juni
Op deze dagen zijn de herexamens. Let op de juiste dagen en tijden. Je hebt ze gekregen bij
het aanvraagformulier formulier voor het herexamen. Die zijn voor VMBO, Mavo, Havo en
VWO verschillend.
vrijdag 28 juni
Op deze dag is de uitslag van het herexamen. Je wordt tussen 12.00 en 13.00 uur gebeld.
woensdag 3 juli
De diploma-uitreiking HAVO en VWO in ‘De Krim’’:
donderdag 4 juli
De diploma-uitreiking MAVO en VMBO KB en VMBO BB in ‘De Krim’:
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Hulpmiddelen bij het examen
Bij ieder examen zijn toegestaan:
- pen
- blauw en rood kleurpotlood
- geodriehoek
- gum
- een Nederlands woordenboek

- potlood
- liniaal
- passer
- standaard rekenmachine

Zorg dat je deze dingen steeds bij je hebt. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat je bij de
beantwoording van een vraag een rood of blauw potlood nodig hebt. Voor sommige vakken
zijn nog andere hulpmiddelen toegestaan. Op mijneindexamen.nl staat bij elk vak vermeld
welke hulpmiddelen dat zijn. Je kunt het ook nog even voor de zekerheid aan je docent
vragen.
Papier en een atlas, krijg je van school.
Voor woordenboeken moet je zelf zorgen. Je mag bij elke vreemde taal woordenboeken
gebruiken: Je mag één woordenboek Nederlands – Moderne Vreemde Taal hebben en één
woordenboek Moderne Vreemde Taal – Nederlands! Verder mag je bij elk examen een
Nederlands woordenboek gebruiken.
Alleen bij wiskunde op HAVO en VWO is een goedgekeurde grafische rekenmachine
toegestaan (informeer bij je wiskundedocent!). Je mag dan geen gewone rekenmachine bij je
hebben.
Gemengde examens
Een aantal examens zijn gemengde: ze bestaan uit open en gesloten vragen door elkaar. Je
krijgt bij een aantal vakken (MVT) een antwoordblad waarop je de antwoorden kunt
invullen.
1
2
3

4

Regels bij het centraal examen
Tijdens het examen ligt op je tafel een kaartje met je naam, je examennummer en je
vakkenpakket.
Vul de kop van het examenpapier volledig in (voornaam en achternaam, vak en
examennummer).
Op examenpapier schrijf je altijd met een pen. Tekeningen maak je met een potlood.
Examenwerk dat met een potlood of rode pen is geschreven mag niet worden nagekeken.
Het gebruik van correctievloeistof of -pen e.d. is verboden. Gebruik een zwarte of (donker)
blauwe pen.
Zorg er voor dat je een kwartier voor het begin van het examen aanwezig bent. Als je te laat
komt, mag je uiterlijk tot een half uur na het begin naar binnen. Je mag echter de tijd die je
verloren hebt niet inhalen. Kom je meer dan een half uur te laat, dan mag je niet meer aan
de betreffende examenzitting deelnemen. Bij een geldige reden (ter beoordeling van de
rector) kun je dan voor dit vak in het tweede tijdvak examen doen.
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Als je ziek bent, moet je je direct bij de school (laten) afmelden met de vermelding dat je
een examen hebt.
Tassen, jassen en petten of mutsen mogen niet in de examenruimte meegenomen worden.
Alles wat je nodig hebt leg je los op je tafel neer (etui is ook niet toegestaan). Je mag geen
mobiele telefoon, smartwatch of horloge bij je hebben. Geluidsdragers zijn verboden.
Jassen, mobiele telefoons e.d. leg je in je kluisje.
Je mag eten en drinken meenemen. Bedenk wel dat andere leerlingen geen last van je
mogen hebben.
Na het openen van de envelop met de opgaven mogen de toezichthouders geen enkele
mededeling of inlichting over het werk doen of geven. Ook als er fouten in het examen
staan, moet je het examen maken zoals je het hebt gekregen. Het is dus niet toegestaan
daar vragen over te stellen. Tijdens en na het uitdelen van de opgaven mag er niet meer
gesproken worden.
Zonder toestemming van een toezichthouder mag je het examenlokaal niet verlaten.
Controleer altijd of je alle opgaven gemaakt hebt. Na de laatste opgave wordt het woord
"EINDE" gedrukt. Controleer of je op alle bladen je gegevens volledig hebt ingevuld. Maak
twee boekjes: één van je uitwerkingen met daarin de bijlage(n) en één van de opgaven met
daarin eventueel het gebruikte kladpapier. Het gemaakte werk (inclusief de bijlage) lever je
in. Wacht totdat de surveillant de eindtijd genoteerd heeft. Als je je werk hebt ingeleverd en
de examenruimte verlaten hebt, mag je niet meer naar binnen en kun je ook niks meer
inleveren. De opgaven mag je aan het einde van de zitting meenemen. Ben je eerder klaar
dan kun je je naam erop zetten. Dan komen de opgaven na de zitting buiten de examenzaal
op een tafel te liggen.
Blijf tijdens het examen op je plaats zitten. Als je extra papier nodig hebt, dan houd je een
vel papier omhoog. Als je naar het toilet wilt, steek je een vinger op om de surveillanten te
waarschuwen. Je staat pas op als een surveillant aangeeft dat het akkoord is.
Tijdens het eerste uur èn tijdens het laatste kwartier van de reguliere tijd, mag je de
examenzitting niet verlaten.
Als je de zaal mag verlaten, doe dat altijd rustig. Vaak zitten nog leerlingen te werken die een
langer examen hebben of die tijdsverlenging hebben. Zij hebben veel last van de groep die
weggaat.
Het is wettelijk voorgeschreven, dat jullie voor het begin van het examen op een aantal
punten gewezen bent. Deze punten staan hiervoor allemaal vermeld. En natuurlijk volkomen
overbodig: spieken mag niet. Bij onregelmatigheden word je van het examen uitgesloten.
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Leerlingen met een aangepast examen
Als je recht hebt op een aangepast examen, bijvoorbeeld omdat je dyslectisch bent, krijg je
in de meeste gevallen 30 minuten extra tijd. Het kan ook zijn dat je om een laptop hebt
gevraagd. Leerlingen die met een voorleesprogramma werken krijgen het digitale bestand
op een USB-stick bij aanvang van het examen. Deze leerlingen krijgen ook een papieren
versie.
Voor het laptopgebruikers geldt nog het volgende: de laptops staan in 219. Je gebruikt een
laptop van school. Als je klaar bent met je examen, verlaat je de zaal pas als het gemaakte
werk door een surveillant is afgedrukt en jou en de surveillant is ondertekend. Controleer of
het afgedrukte werk compleet is en lever het werk samen met de surveillant in.
Internet
Tijdens de examenperiode zijn er verschillende websites die je thuis van dienst kunnen zijn.
Kijk hiervoor op www.examenblad.nl of www.mijneindexamen.nl.
Dit examendraaiboek voor leerlingen is ook te vinden op de site van OSG De Hogeberg.
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Examenrooster
Week 19
do 9 mei

BB

KB

mavo

havo

vwo

13:30-15:30

13:30-15:30

13:30-16:30

13:30-16:30

Nederlands

biologie

wiskunde A, B

scheikunde

9:00-10:30
Nederlands

vr 10 mei

ma 13 mei

di 14 mei

wo 15 mei

do 16 mei

vr 17 mei

9:00-10:00

9:00-10:30

9:00-11:30

Duits

Duits

Duits
13:30-15:30

13:30-16:30

Nederlands

Nederlands

9:00-10:00

9:00-11:00

9:00-12:00

9:00-12:00

Engels

Duits

geschiedenis

geschiedenis

13:30-15:00

13:30-15:30

13:30-16:30

13:30-16:30

Engels

economie

natuurkunde

biologie

9:00-10:30

9:00-11:00

9:00-11:30

wiskunde

geschiedenis

Duits

13:30-15:30

13:30-15:30

13:30-16:00

13:30-16:30

wiskunde

nask 1

Engels

economie

9:00-10:00

9:00-10:30

9:00-11:00

9:00-12:00

nask1

nsk1

aardrijkskunde

kunst

9:00-10:00

9:00-10:30

biologie

biologie

13:30-16:00

13:30-16:00

Frans

Engels

13:30-15:30

13:30-16:30

wiskunde

Nederlands

9:00-10:00

9:00-10:30

9:00-12:00

economie

economie

aardrijkskunde
13:30-15:30

13:30-16:30

13:30-16:30

Engels

biologie

natuurkunde

ma 20 mei

9:00-12:00
kunst (a)
13:30-15:30

13:30-16:30

13:30-16:30

nask 2

economie

wiskunde A, B, C

di 21 mei

9:00-12:00
aardrijkskunde
13:30-15:30

13:30-16:30

kunst

scheikunde

wo 22 mei
13:30-16:00
Frans
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