Aan de eindexamenkandidaten van havo 5
en hun ouder(s) en/of verzorger(s)

22 april 2021, Veenendaal

Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste eindexamenkandidaten,
Het centraal eindexamen komt nu snel dichterbij. In verband daarmee willen we graag uw/jullie
aandacht vragen voor een aantal belangrijke zaken. Zoals u/jullie weten bestaat het examen dit jaar
uit drie tijdvakken (twee complete en het derde wat korter) en mogen kandidaten i.p.v. één
herkansing nu twee herkansingen doen.
Hieronder staat alles nog een keer op een rijtje gezet:
1.

In week 14 en 15 (donderdag 8 t/m donderdag 15 april) is de laatste toetsweek. Er is voor
deze toetsweek geen herkansingsmogelijkheid meer.

2.

Op donderdag 22 april moeten de cijfers door de docenten worden ingeleverd. Op
maandag 19 april t/m woensdag 21 april is er bij de vakdocenten gelegenheid tot inzage in
het schoolexamenwerk uit de laatste periode.

3.

Tot en met vrijdag 23 april zijn er lessen volgens het normale rooster. Hierin wordt gerichte
examentraining gegeven.
Op vrijdag 23 april komen alle examenkandidaten om 12.30 uur op school. Er wordt door de
mentor aan de kandidaten de cijferkaarten met daarop de definitieve cijfers voor het
schoolexamen uitgereikt. Het is belangrijk dat de kandidaten deze goed bekijken. De
kandidaat tekent de cijferkaart voor akkoord. Een kandidaat die, zonder afmelding, niet bij
het vaststellen van het cijfer is geweest, kan later niet protesteren tegen dit eindcijfer.
Eventuele problemen kunnen tot 16.30 uur door de examensecretaris, de heer A.M.
Kasbergen, nog opgelost worden.
Wijzigingen zijn daarna niet meer mogelijk! Vervolgens worden de cijfers definitief verwerkt
en verzonden naar de inspectie.
Deze dag is het tevens de laatste mogelijkheid om via Magister aan te geven van welke
vakken het centraal examen liever in het 2e tijdvak gemaakt wordt.

4.

Meivakantie: 26 april t/m 7 mei

5.

Op maandag 10 en dinsdag 11 mei zijn er verplichte examentrainingen voor alle
examenkandidaten. De leerlingen moeten zich hier vooraf voor inschrijven.
Woensdag 12 mei hebben de examenkandidaten studieverlof.
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6.

Het Centraal Examen tijdvak 1 is van 17 t/m 31 mei. Tijdvak 2 is van 14 t/m 25 juni en
tijdvak 3 van 6 t/m 9 juli.

7.

Alle kandidaten worden ook dit jaar geïnformeerd via mijneindexamen.nl . Deze website/app
biedt op maat informatie aan over het Centraal Examen. Voorbeelden hiervan zijn het
examenrooster (elke leerling kan er zijn eigen examenrooster vinden!), de bij de examens
te gebruiken en toegestane hulpmiddelen, oefenexamens en correctiemodellen van de
afgenomen examens. Ook algemene informatie, regels, tips en de slaag-zakregeling zijn in
de app te vinden. Mijneindexamen.nl is optimaal geschikt voor de smartphone, maar ook te
gebruiken via een laptop.
Ook is er veel informatie/oefenmateriaal te vinden op de site: lerenvoorhetexamen.nl. Daar
staat ook alle informatie handig op één plek.

8.

Wij verzoeken de kandidaten tenminste 15 minuten voor aanvang van elk examen aanwezig
te zijn.
Alle zittingen vinden plaats in of nabij het schoolgebouw. De precieze lokaliteit staat in
Magister/Zermelo en bij de ingangen aangegeven. Het is niet toegestaan een horloge om te
hebben bij de examens (dit i.v.m. de huidige smartwatches die niet toegestane hulp zouden
kunnen bieden. Om vervelende discussies te voorkomen is geen enkel horloge meer
toegestaan. Uiteraard hangt er een goed zichtbare klok in elke examenlokaliteit.). Het bij zich
hebben van een mobieltje bij de examens is ook niet toegestaan.

9.

Op dinsdag 8 juni is het Galafeest (onder voorbehoud). Mocht het doorgaan dan
hoort/horen u/jullie daar op tijd over.

10.

Wat betreft de uitslag van het examen tijdvak 1 het volgende:
Op donderdag 10 juni wordt in de loop van de ochtend de vergadering met de
examinatoren gehouden. Aansluitend zoeken wij met alle kandidaten die examens hebben
gedaan telefonisch contact. Iedereen hoort dus van de mentor of hij/zij geslaagd/gezakt is of
wat de resultaten zijn van de gemaakte examens uit tijdvak 1 (bij een niet volledig examen).
De gezakte leerlingen worden daarbij het eerst gebeld. In de loop van de dag moeten de
gezakte leerlingen namelijk op school komen bij hun mentor of iemand van de schoolleiding.
Aan hen worden dan de cijferlijsten uitgereikt en afspraken gemaakt over een eventueel
herexamen.
Gezakte én geslaagde kandidaten kunnen van het schriftelijk examen in twee vakken een
herexamen doen in het tweede tijdvak en/of derde tijdvak. We raden jullie echter aan om
een herkansing voor tijdvak 3 te bewaren wanneer je in tijdvak 2 nog reguliere examens
doet.
De geslaagde leerlingen komen in de loop van de middag op school om hun voorlopige
cijferlijst in ontvangst te nemen (preciese tijdsindeling volgt nog).

11.

Over de keus van het herexamen kunnen de kandidaten advies ontvangen van de mentor of
examensecretaris op donderdag 10 juni. De cijferlijst plus een aanvraagformulier moeten
worden ingeleverd bij de examensecretaris de heer Kasbergen vóór vrijdag 11 juni 10.00 uur.
Degene die deze papieren niet tijdig inlevert, kan géén gebruik maken van de mogelijkheid
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tot herexamen.
Kandidaten die voor een vak een herexamen doen, zijn verplicht uiterlijk vrijdag 11 juni voor
12.00 uur contact op te nemen met hun docent voor het desbetreffende vak. Beter is
uiteraard dat zij dit donderdag al doen.
De examens in het tweede tijdvak (en de herexamens) zijn van 14 t/m 25 juni. De uitslag van
de (her)examens tijdvak 2 is op vrijdag 2 juli
13.

Wat betreft de uitslag van het examen tijdvak 2 en de herexamens het volgende:
hier geldt hetzelfde als onder punt 11 wat afhandeling betreft. Leerlingen die een
herkansing willen doen (en dat ook nog mogen) moeten dat geregeld hebben op vrijdag 2
juli.

14.

Herkansingen in tijdvak 3 vinden plaats van 6 t/m 9 juli. De uitslag hiervan is op donderdag
15 juli. Leerlingen die hieraan deelgenomen hebben ontvangen die dag bericht en komen
voor de afhandeling die middag naar school.

12.

Inleveren boeken Iddink
Het rooster en de procedure voor het inleveren van de boeken ontvangen
ouders/leerlingen schriftelijk thuis van Iddink. In deze informatie zal het exacte tijdstip op
de inleverdag (15 juli a.s.) worden vermeld waarop jij – of iemand anders voor jou - jouw
boeken kunt inleveren. Om niet te veel stagnatie te krijgen is het belangrijk, dat je op het
genoemde tijdstip je boeken komt inleveren. Met de brief ontvang je van Iddink tevens een
lijst waarop de boeken staan die ingeleverd moeten worden. Vergeet deze lijst niet om mee
te nemen. Deze lijst is belangrijk voor de scan van de in te leveren boeken. Controleer thuis
vooraf goed of je al je boeken hebt verzameld. Na de scan ontvang je direct een
bevestiging van de inlevering en of alles in orde /compleet is.
Let daarbij op het volgende: boeken die niet op de vastgestelde inleverdag worden
ingeleverd, kunnen uitsluitend op eigen kosten naar Iddink worden opgestuurd. Indien dit
na de inleverdatum is, zal dit leiden tot een boete voor de leerling.

13.

De uitreiking van de diploma’s vindt plaats op dinsdag 6 juli a.s. Hoe dit gaat verlopen zal op
tijd met u/jullie gecommuniceerd worden.
Voor leerlingen die nog herkansen in tijdvak 3 zal de diploma uitreiking donderdagmiddag
15 juli plaatsvinden

Wij wensen u allen in deze voor u zo spannende weken veel sterkte en wijsheid toe.
Met hartelijke groet,
A.M. Kasbergen, examensecretaris havo/vwo
H.G. Wijnia, afdelingsleider havo
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