
 

 

  

LLaaaattssttee  mmeeddeeddeelliinnggeenn  vvoooorr  ddee  eexxaammeennkkaannddiiddaatteenn  mmeeii//jjuunnii//jjuullii  22002211 

 
In deze mededelingen vinden jullie allerlei belangrijke informatie voor het 
Centraal Schriftelijk eindexamen van 2021. Lees het goed door en noteer alle 
belangrijke data in je agenda. Succes met alle voorbereidingen en trek aan de 
bel als iets niet duidelijk voor je is! 
 
Handige app / sites 
 
TIP Download op je laptop, iPad en/of mobiel Mijneindexamen.nl. Je kan je eigen  
examenrooster invullen; er staan tips op voor en tijdens het examen en 
verwijzingen naar oefenexamens op www.examenblad.nl. Ook 
http://www.lerenvoorhetexamen.nl/ en  http://www.cito.nl/kennis-en-
innovatie/prototypes/projecten/examenkompas is er veel info, filmpjes enz.. te 
vinden om te oefenen. 

 
Data en tijden examen 
 
In je eigen SOM agenda staan zeer binnenkort ook de data van de examens die 
jij gaat maken. Zo kun je nooit te laat komen. 
 

1e tijdvak (1e poging) 

Maandag 17 mei 2021  13.30 uur Nederlands   

Dinsdag 18 mei 2021  13.30 uur Wiskunde 

Woensdag 19 mei 2021    9.00 uur Aardrijkskunde 

Woensdag 19 mei 2021  13.30 uur Frans 

Donderdag 20 mei 2021  13.30 uur Nask 1 (natuurkunde) 

Vrijdag 21 mei 2021  13.30 uur Economie 

Dinsdag 25 mei 2021    9.00 uur Geschiedenis 

Dinsdag 25 mei 2021  13.30 uur Nask 2 (scheikunde) 

Woensdag 26 mei 2021    9.00 uur Duits 

Woensdag 26 mei 2021  13.30 uur Biologie 

Donderdag 27 mei 2021  13.30 uur Engels 

 
 
 Minstens 30 minuten voor het begin van het examen ben je aanwezig bij het 

lokaal, zodat je naar het toilet kunt en zodat je alle lesboeken voor het 
examenvak in kunt leveren. Dus je bent uiterlijk om 8:30 uur dan wel om 13:00 
uur op school aanwezig!  

  
 Boeken inleveren 
  
 Voordat je aan een examen begint, lever je dus de boeken in, met voor- en 

achternaam en klas en zonder kaft en blaadjes, bij de surveillanten. Zorg ervoor 
dat de boeken er netjes uitzien! Heb je schade aan een boek, dan moet je dat 
aan de teamleider/conciërge contant betalen op uiterlijk donderdag 27 mei. Het 
Binas-boekje lever je natuurlijk pas in aan het einde van het examen Nask1. 

http://www.mijneindexamen.nl/
http://www.examenblad.nl/
http://www.lerenvoorhetexamen.nl/
http://www.cito.nl/kennis-en-innovatie/prototypes/projecten/examenkompas
http://www.cito.nl/kennis-en-innovatie/prototypes/projecten/examenkompas


 

 

 
 
 Te laat? 
 
 Telaatkomers mogen maximaal een half uur na het begin van de zitting 

binnenkomen. Dit gaat dan helaas wel van je eigen examentijd af. 
 
 Dyslexie-, dyscalculie-, ADD-, ADHD-, PDD-NOS kandidaten 
 
 De eindtijd blijft voor iedere leerling hetzelfde, behalve de bij school bekende 

dyslexie-, dyscalculie-, ADD-, ADHD-, PDD-NOS kandidaten etc. Zij hebben het 
recht van een halfuur verlenging.  

 
 Dyslexie kandidaten met wie dit afgesproken is, gebruiken in ieder geval bij 

Nederlands de laptop. Wanneer zij klaar zijn, wordt het gemaakte werk overgezet 
op een usb-stick, vervolgens geprint en voorzien van de handtekening van de 
desbetreffende examenkandidaat en één van de surveillanten. Gemaakt werk 
wordt vervolgens verwijderd van de computer. 

  
 Dyscalculie kandidaten hebben allen bij wiskunde, economie en Nask 1 een half 

uur tijdsverlenging  
 
 Tassen e.d. 
 
 Tassen (met mobieltje, mp3 speler, etuis, google glass, slimme horloges en 

andere communicatiemiddelen), jassen enz. blijven in de gang, die niet gebruikt 
wordt door andere leerlingen. 

 
 Start examen 
 
 Ongeveer 10 minuten voor aanvang zal de docent, onder voorbehoud, een 

opening uit de Oase voorlezen die speciaal voor het examen is geschreven ter 
bemoediging, dat kan een tekst dan wel een gebed zijn en daarbij is het stil. 

 Voordat het examen begint, bekijkt een leerling de gesloten sealbags met 
examenpakketten. Daarna worden de sealbags opengeknipt en de examens, 
bijlagen en antwoordbijlagen uitgepakt en uitgedeeld en leest een surveillant 
gezamenlijk met  jullie altijd de voorkant van de examenopgaven, bijlagen en 
mogelijke errata/opmerkingen bij het CSE en daarna kunnen we precies op tijd 
starten. 

  
 Tijdens het examen 
 
 TIP Kijk naar het aantal opgaven en de punten per vraag en deel je tijd goed in!  
  
 TIP Sla na elke opgave een regel over en schrijf leesbaar. Zo ziet jouw werk er 

netter uit, dus ook voor jouw docent en de correctoren/vakdocenten van een 
ander school die jou niet kent maar wel jou werk ook nakijkt.  

 



 

 

 Tijdens het examen mag je alleen in noodgevallen (onder begeleiding van een 
surveillant) naar het toilet! Hij/zij zal je het te gebruiken toilet aanwijzen en op de 
gang op je wachten 

 
 Wanneer het brandalarm afgaat, blijf je in eerste instantie in het lokaal. Bij een 

vals alarm kan je het examen gewoon vervolgen, is het geen vals alarm dan 
verlaat je het gebouw via de aangegeven vluchtroute en wordt het examen 
DIRECT nietig verklaard en zal op een ander moment alsnog het nieuwe examen  
gemaakt moeten worden. 

 
 Spullen tijdens het examen 
 
 Je mag tijdens de zitting geen spullen lenen van anderen, dus zorg ervoor dat 

je zelf alles bij je hebt wat je nodig hebt. 
 
 Schrijf met een blauw/zwart schrijvende pen en teken met potlood. Neem extra 

pennen, potloden, markeer stiften, rekenmachine (2, TIP) en kleurpotloden mee! 
Alles ligt open op tafel of in een doorzichtig etui. 

 
      TIP Bij alle vakken mag je een rekenmachine (géén grafische, geen teksten op 

de rekenmachine/houder en het geheugen moet leeg zijn!), geometrische 
driehoek/windroos, passer, vlakgum, liniaal met millimeterverdeling en een 
Nederlands woordenboek gebruiken, waarin niets is geschreven! Let op: Tipp-ex 
mag niet gebruikt worden tijdens het examen. Streep netjes door wat je fout 
gedaan hebt.     

 
      TIP Bij de moderne vreemde talen mag je ook een woordenboek gebruiken, 

waarin niets geschreven is! Zowel ENG-NED als NED-ENG etc. Ben je 
Engelstalig opgevoed dan mag je ENG-ENG gebruiken wanneer dit bekend is bij 
jouw docent (Thm). Woordenboeken bij de moderne vreemde talen Engels, 
Frans en Duits) mag je dus altijd meenemen, maar  denk bij het gebruik aan je 
tijd! Als je veel opzoekt, kan je in tijdnood komen.  

 
 Zorg dat niemand last van je heeft; geen gesnuif, getik, geschuifel of iets    

dergelijks. Tip: de welbekende schuimoordoppen mag je tijdens het examen 
gebruiken, zodat jij je mogelijk meer kunt concentreren. 

  
 Snoepjes, fruit, water en limonade zijn toegestaan, mits het onhoorbaar gebruikt 

wordt, dus geen energydrankjes. Maak de verpakking voor het begin van het 
examen dus vast open. 

 
 Duur van het examen 
 
 Iedereen zit minimaal vijf kwartier (75 minuten) aan de examenopdrachten te 

werken en maximaal twee uur. Kandidaten met dyslexie etc. hebben 30 
minuten extra, zijn bekend bij de surveillanten en staan genoteerd op het proces-
verbaal bij elke zitting.  

  



 

 

 Als je weg gaat en de bijzitter heeft alles (examen opgaven, examenbijlagen 
en antwoorden in het net EN KLAD) van jou ontvangen, blijf dan niet in de 
gang/hal napraten en blijf op Corona afstand van elkaar. De examenkandidaten 
die nog bezig zijn, hebben daar echt last van. Ook mag je tijdens de zitting, als je 
eenmaal bent weggegaan, niet terugkeren in het examenlokaal. 
Scooters/brommers worden pas gestart ruim achter het hek zodat klasgenoten 
niet worden afgeleid! 

 
 TIP Let niet op anderen, concentreer je uitsluitend op je eigen werk. 
  
 TIP Controleer aan het einde van het examen altijd of je alle vragen beantwoord 

hebt. Denk hierbij aan vragen met meerdere antwoorden of met een verklaring 
dan wel notatie. Liever twee keer controleren…. dan er later achter komen dat je 
een opgave bent vergeten.  

 
 TIP Werk netjes en schrijf bij de meerkeuzevragen met leesbare 

HOOFDLETTERS: A B C D E F G H.  
 

Einde van het gemaakte examen 
 
TIP  Ook de opgaven moet je dus inleveren en die mag je pas ophalen als de     
zitting gesloten is, dus als iedereen klaar is. D.w.z. uiterlijk 11:30 uur of 16:00 uur,  
of eerder als iedereen klaar is. Zet dus bij het begin van het examen direct je 
voor- en achternaam op je examenboekje. Het is je eigen boekje dus je kan er 
alles in schrijven/aankruisen of markeren!  
 

 De laatste twee leerlingen in elke examenruimte controleren/tellen met de docent 
en surveillant of al het gemaakte werk ook is ingeleverd. 

  
 Correctievoorschriften 
 
 De correctievoorschriften van de ochtend zittingen zijn, onder voorbehoud, vanaf 

14:00 uur te vinden op www.examenblad.nl jaarwijzer 2021, het materiaal van de 
middagzitting wordt gepubliceerd vanaf 16:00 uur. 

 
 Landelijke of lokale problemen tijdens het examen? 
 
 Mochten er landelijk/lokale problemen zijn bij afname van het CSE tijdvak 1 dan 

worden die onder voorbehoud afgenomen in tijdvak 2 dan wel zo mogelijke op 
een eerder datum en tijdstip. We hopen natuurlijk dat dit niet gaat gebeuren.  

  
De examenuitslag 
 
Op donderdag 10 juni 2021 worden, onder voorbehoud, alle leerlingen gebeld 
tussen 13:00 uur en 14:30 uur over de examenuitslag.  
 
TIP Geef het telefoonnummer waarop je dan te bereiken bent op tijd  door aan 
de mentoren POL/THM en TIM!  

      

http://www.examenblad.nl/


 

 

Leerlingen die geslaagd zijn, worden, onder voorbehoud, om 16:00 uur op 
donderdag 10 juni, op school verwacht om hun voorlopige cijferlijst op te halen.  
 
Niet geslaagd , examen in tijdvak 2 of nog een herkansing nodig? 
 
Leerlingen die nog niet geslaagd zijn, worden diezelfde middag direct telefonisch 
uitgenodigd tussen 14:00 en 16:00 uur, om met hun ouders/verzorgers te 
bespreken of er herkanst gaat/kan worden en voor welk vak dat eventueel gaat 
gebeuren. Daarna worden er afspraken gemaakt tussen de desbetreffende 
leerling en vakdocent omtrent inzage gemaakt examen, boeken en planning naar 
het herexamen moment. 

     
      Op vrijdag 11 juni voor 12:00 uur, inderdaad binnen een dag na de   

 uitslag, moeten alle leerlingen die een herkansing willen of hun cijfer proberen te  
 verhogen, persoonlijk hun cijferlijst met de handtekening van één van de     
ouders/verzorgers en het vak dat zij willen herkansen inleveren bij dhr. Timmer! 
 
Tijdvak 2 start op maandag 14 juni 2021 
 

       2e tijdvak (1e poging en herkansingen) 

      Maandag 14 juni 2021  13.30 Nederlands 

      Dinsdag 15 juni 2021  13.30 Wiskunde 

      Woensdag 16 juni 2021    9.00 Aardrijkskunde 

      Donderdag 17 juni 2021            13.30 Nask 1 (natuurkunde) 

      Vrijdag 18 juni 2021  13.30 Economie 

      Maandag 21 juni 2021    9.00 Geschiedenis 

      Maandag 21 juni 2021  13.30 Nask 2 (scheikunde) 

      Dinsdag 22 juni 2021    9.00 Duits 

      Dinsdag 22 juni 2021  13.30 Biologie 

      Woensdag 23 juni 2021  13.30 Engels 

      Vrijdag 25 juni 2021  13.30 Frans 

 
Op vrijdag 2 juli 2021 worden, onder voorbehoud, alle leerlingen die aan tijdvak 
2 hebben meegedaan, in de ochtend gebeld over hun uitslag. 

 
Diplomering 
 
Op maandag 5 juli 2021 zal onder voorbehoud de feestelijke corona-proef 
diploma-uitreiking van 16.00 tot 18.30 uur plaatsvinden in de school, de wijze 
waarop zal nog bekend gemaakt worden. Een aparte uitnodiging hiervoor 
ontvang je nog.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Tijdvak 3 start op dinsdag 6 juli 2021 
 

       3e tijdvak (herkansingen) 

      Dinsdag 6 juli 2021               9.00 Nederlands 

      Dinsdag 6 juli 2021   13.30 Geschiedenis + Aardrijkskunde + Nask 2 

      Woensdag 7 juli 2021     9.00 Wiskunde 

      Woensdag 7 juli 2021   13.30 Biologie + Nask1  

      Donderdag 8 juli 2021     9.00 Economie 

      Donderdag 8 juli 2021   13.30 Frans + Engels 

      Vrijdag 9 juli 2021              13.30 Duits 

 
 
Op donderdag 15 juli 2021 worden, onder voorbehoud, alle leerlingen die aan 
tijdvak 3 hebben meegedaan, in de ochtend gebeld en direct corona-proef 
uitgenodigd om hun cijferlijst en zo mogelijk een diploma op te halen. 

  
      
      
Ten slotte:  
  
       
     Een hele goede voorbereiding gewenst! 
      
      Alle personeelsleden van het Comenius College Nieuwerkerk wensen jullie veel 

succes bij het maken van het mavo/vmbo TL - examen 2021. 
 
 
 

  

      


