Aan alle examenkandidaten
en hun ouder(s)/verzorger(s)

KENMERK
ONDERWERP

: examen\265-xm.ni19
: mededelingen CE en regelingen
eindexamen VWO, HAVO en VMBO-t

GELDROP, 10 april 2019

Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste examenkandidaat,
Onderstaand volgt een aantal belangrijke mededelingen in verband met de afronding
van het schoolexamen en de regeling examen in dit schooljaar.
A. GANG VAN ZAKEN TOT 9 MEI
Op woensdag 17 april vindt tijdens het 1e lesuur een voorlichting plaats door de
mentor over een aantal wettelijke voorschriften m.b.t. het examen. I.v.m. instructie
en controle van de eindcijfers van het schoolexamen op eventuele administratieve
fouten zijn alle examenkandidaten verplicht om aanwezig te zijn.
Na dit tijdstip is wijzigen onmogelijk, omdat alle gegevens tijdig naar de Dienst
Uitvoering Onderwijs (DUO) verzonden moeten worden. Hierop zijn geen
uitzonderingen mogelijk.
Dus: zorg ervoor dat je aanwezig bent op woensdag 17 april om 8.30 uur.
Op maandag 6 mei t/m woensdag 8 mei zijn er examenvoorbereidingen: via de
teamleiders ontvangt u informatie over de invulling van deze lessen.
B. BIBLIOTHEEK/MEDIATHEEK
Uiterlijk op de dag van het inleveren van de schoolboeken en sleutels van de locker
(zie H) dienen alle bibliotheekboeken te worden ingeleverd en dienen openstaande
boetes betaald te zijn.
C. CENTRAAL EXAMEN
Vanaf donderdag 9 mei worden de examens van het eerste tijdvak gehouden. Om
misverstanden te voorkomen, is nog een keer voor alle eindexamenkandidaten een
examenrooster en lijst van toegestane hulpmiddelen toegevoegd.
Tevens is het rooster te bekijken op de site www.examenblad.nl en de site van de
school.
De meeste examens worden gehouden in gymzaal 2/3 en G1, het examen kunst
(algemeen) vindt plaats in de mediatheek en een enkele keer is een examen in een
ander lokaal. Het rooster wordt via Magister-mail toegestuurd.
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D. UITSLAG
Vaststelling uitslag op woensdag 12 juni
Op deze datum vindt de vaststellingsvergadering plaats. In Magister staat onder de
module “administratie” het telefoonnummer vermeld; CONTROLEER DIT NUMMER. Bij
onjuistheden per omgaande contact opnemen met mevrouw C. Wagemakers,
secretariaat, c.wagemakers@strabrecht.nl .
Voorafgaand aan deze dag mag door de school of individuele examinatoren geen
enkele mededeling over (delen van) de uitslag worden gedaan.
Regeling uitslag:
- leerlingen die NIET GESLAAGD zijn:
Deze leerlingen worden op woensdag 12 juni uiterlijk tussen 14.00 en 15.00 uur
telefonisch benaderd door de mentor. Zij komen direct na dit telefoontje naar
school en nemen contact op met de decanen. Ook de mentoren, vakdocenten en
de teamleiding zijn die middag aanwezig.
- leerlingen die GESLAAGD zijn:
Deze kandidaten worden niet gebeld. Zij komen om 16.30 uur naar de aula, waar
zij door hun eigen mentor worden opgehaald om een voorlopige uitslag in
ontvangst te nemen.
E. HERKANSING
Alle kandidaten kunnen één vak herkansen in tijdvak 2. Deze
herkansingsmogelijkheid geldt ook voor kandidaten die al geslaagd zijn.
Behaalt de kandidaat een hoger cijfer dan bij de eerste uitslagbepaling, dan geldt dat
hogere cijfer. Is het resultaat bij de herkansing ongunstiger, dan geldt het eerste
hogere cijfer.
De uitslag van de herkansingen (tijdvak 2) wordt bekendgemaakt op vrijdag 28
juni. Met leerlingen die in het eerste tijdvak waren afgewezen wordt telefonisch
contact opgenomen; leerlingen die al waren geslaagd zien het resultaat bij de
diploma-uitreiking.
F. AFMELDEN/AANMELDEN DEELNAME AAN HERKANSING
Alle kandidaten leveren bij de heer Abels uiterlijk vrijdag 14 juni vóór 11.00 uur
een formulier in verband met het al of niet deelnemen aan de herkansing in.
Leerlingen die 18 jaar of ouder zijn mogen dit formulier zelf ondertekenen. Indien
een leerling jonger is dan 18 jaar, dan ondertekent de ouder.
Op woensdag 12 juni (na de uitreiking van de voorlopige cijferlijst) is het mogelijk
om met vakdocenten, mentor of de teamleider te overleggen.
Bij de receptie kunnen op donderdag 13 juni tot 17.00 uur boeken afgehaald worden
ter voorbereiding op de herkansing. De boeken moeten dan weer ingeleverd worden
op de dag van het herexamen vóór het tijdstip van aanvang.
De herkansingen vinden plaats op maandag 17 juni, dinsdag 18 juni en
woensdag 19 juni.
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G. EXTRA VAK
Voor kandidaten die examen doen in meer vakken dan minimaal vereist is, geldt de
volgende regeling:
Een kandidaat kan niet zakken op een extra vak (dat hij in de vrije ruimte heeft
gekozen). Indien nodig wordt - na de herkansing, want deze geldt voor alle vakken
waarin examen is afgelegd- een vak (uit het vrije deel) niet betrokken bij de bepaling
van de uitslag.
Voor een extra vak zijn - in geval van slagen - twee mogelijkheden:
a. vermelden op cijferlijst;
b. niet vermelden op cijferlijst;
Indien een kandidaat met een extra vak geslaagd is, kiest de school voor
mogelijkheid a, tenzij de kandidaat schriftelijk bij de heer Abels
anders verzoekt. De kandidaat dient dit uiterlijk op de dag, volgend op de
definitieve uitslag, aan te geven.
H. INLEVEREN BOEKEN EN KLUISSLEUTELS
(Lever ook de boeken in die je geleend hebt uit de mediatheek!!)
Vrijdag 24 mei: inleveren beide kluissleutels kamer 28k, facilitaire dienst
Maak je kluisje leeg en lever 2 originele kluissleutels in OF……..
betaal €10,= meteen à contant!
Maandag 1 juli: inleveren boeken: informatie ontvang je via de firma Van Dijk.
I. UITREIKING DIPLOMA'S
Geslaagden worden uitgenodigd om samen met hun ouders en/of eventuele andere
familieleden het diploma en de cijferlijst in ontvangst te nemen.
De feestelijke diploma-uitreiking vindt plaats op:
MAVO: woensdag 3 juli: 19.30 uur
HAVO: donderdag 4 juli: 13.30 uur: H5A; H5B; H5E
donderdag 4 juli: 16.00 uur: H5C; H5D
VWO:

donderdag 4 juli: 19.30 uur

Na afloop willen we graag met alle geslaagden het glas heffen!
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J. DIPLOMAREGISTER
De gegevens van je diploma worden opgenomen in het digitale landelijke
diplomaregister. In dit register kun je een uittreksel van je diplomagegevens maken
voor aanmelding bij een vervolgopleiding, het opstellen van een CV of doorsturen
naar een werkgever om aan te tonen dat je een diploma hebt behaald. Je kunt het
diplomaregister bekijken in www.mijnduo.nl. Om in te loggen heb je je DigiD met
SMS-functie nodig. Vanwege dit register verzorgt de school geen gewaarmerkte
kopieën meer van je diploma en cijferlijst.
K. GALAFEEST
Op vrijdag 7 juni zal er 's avonds voor examenkandidaten en hun introducé(es)
(maximaal één per kandidaat) een GALAFEEST worden georganiseerd.
Voor locatie, inhoud, opzet en tijdstip verwijzen wij naar de mededelingen van de
galacommissie.
L. TENSLOTTE
Mocht een kandidaat voor een of meerdere vakken nog proefexamens willen
maken, corrigeren en becijferen, dan kan dat gemakkelijk via internet:
- Ga naar www.examenblad.nl
- Klik in de keuzebalk de schoolsoort aan en het gewenste vak
- Scrol linksboven naar het gewenste examenjaar.
Zowel de opgaven, als de uitwerkbladen, het correctievoorschrift en de
omrekentabel kunnen zo worden opgehaald en uitgeprint.
Daarnaast verwijzen we naar www.mijneindexamen.nl, de site die ook toegankelijk is
op smartphone of tablet. Ook hier tref je informatie over examenroosters,
hulpmiddelen en na afname van de examens, de correctievoorschriften.
- Raadpleeg zorgvuldig het examenrooster.
VERGIS JE NIET IN DAG, AANVANG OF SCHOOLTYPE (vmbo-t-havo-vwo)
- Bij diverse vakken zijn hulpmiddelen toegestaan en soms zelfs verplicht (zie
examenrooster). De hulpmiddelen die met een * zijn aangegeven moeten door de
kandidaten zelf meegebracht worden. Vergeet dit niet, want er mag niets
worden ‘geleend’ van andere kandidaten. Ook niet als die andere kandidaat al
klaar is met het examen! Rekenmachines e.d. worden niet door de school
verstrekt.
- Waar bij het examen geen hulpmiddel is vermeld, is alleen het basispakket
hulpmiddelen toegestaan:
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Een eendelig verklarend woordenboek Nederlands (bij alle schriftelijke
examens)
Schrijfmateriaal
Tekenpotlood
Blauw en rood kleurpotlood
Liniaal met millimeterverdeling
Passer
Vlakgom
Geometrische driehoek
Elektronisch rekenapparaat
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*
*
*
*

(Géén grafische rekenmachine, m.u.v. CE wiskunde A, B en C)
Bij CE Engels: woordenboeken Nederlands-Engels en Engels-Nederlands
Bij CE Frans: woordenboeken Nederlands-Frans en Frans-Nederlands
Bij CE Duits: woordenboeken Nederlands-Duits en Duits-Nederlands
Bij Latijn en Grieks: Latijns respectievelijk Grieks woordenboek

Namens alle personeelsleden wensen we de examenkandidaten in deze komende
weken heel veel succes!!
Met vriendelijke groet,
J.P.F.M. Abels
lid directie
examensecretaris
Bijlage: - het rooster CE 2019
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