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Algemene informatie:

Beste examenkandidaten , hierbij ontvangen jullie informatie die van belang is bij de komende
examenperiode.
We hebben geprobeerd alle informatie zo goed mogelijk weer te geven.
Lees alle informatie GOED door en laat het ook lezen aan je ouders/verzorgers, zodat je precies weet
wat je examenrooster is en welke regels er gelden.
In verband met mogelijke calamiteiten moet iedere examenkandidaat beschikbaar zijn tot en met 21
juni 2019 .
De digitale versie van dit boekje is te vinden op de website van de school.
Een aantal belangrijke data zijn:

•
•
•
•
•
•
•
•

Op woensdag 10 april krijg je je schoolexamencijfers uitgereikt. Deze dien je ter plekke te
controleren en daarvan moet je het kopie inleveren bij je mentor.
De schoolexamencijfers (PTA’s) voor de praktijkvakken moeten afgerond zijn voor vrijdag 5
april
De schoolexamencijfers (PTA’s) voor de theorievakken moeten afgerond zijn voor vrijdag 5
april
De start van de praktijkexamens is voor de KBL op: maandag 8 april
De start van de praktijkexamens voor de BBL is op: maandag 15 april
De start van de theorie-examens is voor de KBL op: maandag 13 mei
De start van de theorie-examens is voor de BBL op: woensdag 8 mei en donderdag 9 mei
Herkansingen (tweede tijdvak) zijn 17, 18 en 19 juni (rooster hiervan volgt)

Heel veel sterkte en succes de komende weken.

Met vriendelijke groet,

Mw. W. van Schijndel
Examensecretaris

ROOSTER CSPE 2019

Het examenrooster van je praktijkexamen ontvang je van je afdeling Z&W, Pie, BWI of E&O.
De KBL heeft praktijkexamen op de afdeling in de week van : 8 april tot en met 12 april
De BBL heeft praktijkexamen op de afdeling in de week van : 15 april tot en met 19 april

ROOSTER digitale examens (CSE) 2019 BASISBEROEPSGERICHTE LEERWEG

Datum
woensdag 8 mei

Tijd
9.00-10.00

Lokaal
309
109
109
309
109

Klas
4 BB + 4BP
4Bz
4Be
4BB + 4BP
4BZ + 4Be

Vak
Nask1
Biologie
Economie
Nederlands
Nederlands

9.00-10.00

309
109

4BB+ 4BP
4BE + 4BZ

Engels
Engels

11.00-12.30

309
109

4BB+ 4BP
4BE + 4BZ

Wiskunde
wiskunde

11.00-12.30
donderdag 9 mei

1: afname-moment
Deze wordt bij de digitale examens door de directie bepaald. Binnen de landelijk vastgestelde
periode. Hierboven staat het examenrooster voor de BBL.
2: examenduur:
De examens duren voor alle vakken 60 minuten, behalve voor de vakken Nederlands en wiskunde.
Daarvoor bedraagt de examentijd 90 minuten. Behalve voor bijvoorbeeld de dyslecten, zij krijgen 20
procent van het examen als extra tijd.
3: aanvang:
Iedere kandidaat moet minstens 15 minuten voor het begin van het examen aanwezig zijn. 5
minuten voor de start van het examen moet iedereen op zijn plaats zitten bij zijn/haar
examennummer.

4: te laat komen:
De kandidaat mag nog deelnemen aan het examen tot een half uur na aanvang van het examen. Het
examen wordt ingeleverd op het tijdstip dat voor alle kandidaten geldt. DUS je mag niet langer
doorwerken.
5: uitsluiten
komt de kandidaat meer dan een half uur te laat, dan mag de kandidaat niet meer deelnemen aan
het examen. Bij een geldige reden- ter beoordeling van de examencommissie- kan hij/zij verwezen
worden naar het tweede tijdvak (herkansingen). Mocht de reden niet geldig worden verklaard, dan
vindt ontzegging van dat vak plaats en mag dus ook niet worden deelgenomen aan het tweede
tijdvak.
6: herkansing:
De examinatorenvergadering geeft een advies welke vakken er herkanst kunnen worden. Samen met
de mentor bepaal je welke vak(ken) het uiteindelijk worden. De theoretische herexamens worden op
een vast-tijdstip gepland en de praktijkexamens worden vastgelegd in overleg met je betreffende
docent.
7: Tijdens het opstarten van het examen heerst volledige stilte
8: Niet toegestaan zijn : Jassen, tassen, telefoons ed. Alleen wat is vermeld bij: ‘ de toegestane
hulpmiddelen’.
9: Zonder toestemming van de surveillant mag je de examenzaal niet verlaten. Moet de kandidaat
toch naar het toilet , dan mag dit na toestemming en onder begeleiding van de surveillant.
10: Word je niet lekker/onwel tijdens het examen, dan mag je onder begeleiding van de surveillant
het examen verlaten. In overleg wordt bepaald of je het werk kan hervatten. Dit in overleg met de
inspectie.
11: Kun je door ziekte of zeer bijzondere familie-omstandigheid het examen niet maken, dan moet je
dit voor de aanvang van het examen melden bij de directeur of bij de secretaris van de examens,
mevrouw van Schijndel.
12: Ben je klaar met het examen , steek je vinger omhoog en in overleg met de surveillant lever je het
examen in. Let op de surveillant noteert wanneer je klaar bent. Je mag geen kladpapier meenemen
uit de examenzaal.
13: Je mag de examenzaal pas na 30 minuten na de start van het examen vertrekken. De laatste 10
minuten mag er niemand meer gaan.
14: kladpapier en gewoon papier worden door de school verstrekt. Evenals de BINAS bij Nask.

ROOSTER CSE 2019 KADERBEROEPSGERICHT LEERWEG
Datum
Maandag 13-5

Tijd
9.00-10.30
9.00-10.30
11.15-12.45

Lokaal
309
109
109

Klas
4Ke
4Kz
4Kb + 4 KP

Vak
economie
biologie
nask

Dinsdag 14-5

9.00-11.00
9.00-11.00
11.45-13.45

309
109
109

4Ke
4Kz
4Kb + 4Kp

Nederlands
Nederlands
Nederlands

Woensdag 15-5

9.00-11.00
9.00-11.00
11.45-13.45

309
109
109

4Ke
4Kz
4Kb + 4Kp

wiskunde
wiskunde
wiskunde

Donderdag 16-5

9.00-10.30
9.00-10.30
11.15-12.45

309
109
109

4Ke
4Kz
4Kb + 4Kp

Engels
Engels
Engels

Vrijdag 17-5

9.00-10.30
9.00-10.30

109
109

4Ke
4Kz

Duits
Aardrijkskunde

1: afname-moment
Deze wordt bij de digitale examens door de directie bepaald. Binnen de landelijk vastgestelde
periode. Hierboven staat het examenrooster voor de KBL.
2: examenduur:
De examens duren voor alle vakken 90 minuten, behalve voor de vakken Nederlands en wiskunde.
Daarvoor bedraagt de examentijd 120 minuten. Bij leerlingen met bijvoorbeeld dyslexie komt daar 30
minuten bij.
3: aanvang:
Iedere kandidaat moet minstens 15 minuten voor het begin van het examen aanwezig zijn. 5
minuten voor de start van het examen moet iedereen op zijn plaats zitten bij zijn/haar
examennummer.
4: te laat komen:
De kandidaat mag nog deelnemen aan het examen tot een half uur na aanvang van het examen. Het
examen wordt ingeleverd op het tijdstip dat voor alle kandidaten geldt. DUS je mag niet langer
doorwerken.

5: uitsluiten
komt de kandidaat meer dan een half uur te laat, dan mag de kandidaat niet meer deelnemen aan
het examen. Bij een geldige reden- ter beoordeling van de examencommissie- kan hij/zij verwezen
worden naar het tweede tijdvak (herkansingen). Mocht de reden niet geldig worden verklaard, dan
vindt ontzegging van dat vak plaats en mag dus ook niet worden deelgenomen aan het tweede
tijdvak.
6: herkansing:
De examinatorenvergadering geeft een advies welke vakken er herkanst kunnen worden. Samen met
de mentor bepaal je welke vak(ken) het uiteindelijk worden. De theoretische herexamens worden op
een vast-tijdstip gepland en de praktijkexamens worden vastgelegd in overleg met je betreffende
docent.
7: Tijdens het opstarten van het examen heerst volledige stilte
8: Niet toegestaan zijn : Jassen, tassen, telefoons ed. Alleen wat is vermeld bij: ‘ de toegestane
hulpmiddelen’.
9: Zonder toestemming van de surveillant mag je de examenzaal niet verlaten. Moet de kandidaat
toch naar het toilet , dan mag dit na toestemming en onder begeleiding van de surveillant.
10: Word je niet lekker/onwel tijdens het examen, dan mag je onder begeleiding van de surveillant
het examen verlaten. In overleg wordt bepaald of je het werk kan hervatten. Dit in overleg met de
inspectie.
11:Kun je door ziekte of zeer bijzondere familie-omstandigheid het examen niet maken, dan moet je
dit voor de aanvang van het examen melden bij de directeur.
12: Ben je klaar met het examen . Steek je vinger omhoog en in overleg met de surveillant lever je
het examen in. Let op de surveillant noteert wanneer je klaar bent. Je mag geen kladpapier
meenemen uit de examenzaal.
13: Je mag de examenzaal pas na 30 minuten na de start van het examen vertrekken. De laatste 10
minuten mag er niemand meer gaan.
14: kladpapier en gewoon papier worden door de school verstrekt. Evenals de BINAS bij Nask.

Toegestane hulpmiddelen bij het Centraal Examen:

Alle vakken

Alle schriftelijke examens
Moderne vreemde talen
Wiskunde
Nask

-basispakket:
-schrijfmateriaal
- tekenpotlood
-blauw en rood kleurpotlood
- liniaal met millimeterverdeling
- passer
- geodriehoek
- vlakgum
- elektronisch rekenapparaat, mag niet 1 van de volgende
eigenschappen hebben: lichtnetaansluiting, opladen tijdens het
examen, schrijfrol, alarm, letters op scherm, grafieken weergeven,
zend-ontvangstinstallatie
- oortjes/koptelefoon
Woordenboek Nederlands !!!!
Woordenboek naar en vanuit de vreemde taal
Een windroos
Binas, wordt door school verstrekt

EXAMENNUMMERS:
•
•
•
•
•

De examennummers en wachtwoorden zijn persoonsgebonden
De plaatsen worden toegewezen door de school
Voor het digitaal examen krijg je een wachtwoord toegewezen
De kaartjes waarop het examennummer staat vermeld mogen NIET worden meegenomen en
blijven eigendom van de school.
De digitaal examens worden afgenomen in lokaal 309 en 109

BELANGRIJKE DATA:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Woensdag 12 juni ontvangen jullie tussen 14.00- 15.00 uur de uitslag door je mentor
16.00 uur worden de gezakte leerlingen verwacht op school
16.45 uur worden alle geslaagde leerlingen verwacht in de aula
Geslaagden krijgen een voorlopige cijferlijst, uitnodiging diplomering, profileringsbrief
Herkansing/profileringsaanvraag moet op donderdag 13 juni voor 10 uur ingeleverd zijn bij
de leerlingenbalie
Herkansingen van de digitale examens zijn van maandag 17 juni-woensdag 19 juni. Rooster
volgt.
Op vrijdag 28 juni vindt de uitslag van het tweede tijdvak plaats. Jullie worden rond 10 uur
gebeld door jullie mentor.
Diploma-uitreiking BBL : maandag 1 juli van 18.00-19.30 uur
Diploma-uitreiking KBL: maandag 1 juli van 19.30-20.30 uur
Diploma-uitreiking TL/Gl: dinsdag 2 juli van 18.00-19.00 uur
Je kunt alleen je diploma persoonlijk op komen halen.

SLAAG- ZAKREGELING :
1: het gemiddelde van alle centraal examencijfers is 5,5 of hoger en:
2: eindcijfer voor Nederlands is 5 of hoger en:
3: kunstvakken en lichamelijke opvoeding , lob zijn voldoende of goed en
4: je eindcijfers voldoen aan de volgende eisen:
-

Al je eindcijfers zijn 6 of hoger of
Je hebt 1 x 5 en al je eindcijfers zijn 6 of hoger, of
Je hebt een 4 en al je eindcijfers zijn 6 of hoger , waarvan ten minste 1 cijfer een 7 is of hoger
en geen eindcijfer is lager dan een 3

5: rekentoets is gemaakt
Let op : je eindcijfer voor maatschappijleer 1 telt mee bij de uitslagregel, maar niet bij het
gemiddelde van je centraal examencijfers.

Internetsites:

www.examenblad.nl

www.cito.nl

www.facet.onl

Mocht er iets zijn, heb je vragen, dan kun je altijd terecht bij mij:

W. van Schijndel
Mail: w.v.schijndel@bhc.nl
Tel. school 0411-676924
Examensecretaris eindexamens.

SUCCES MET JE EXAMENS!

