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Exameninformatie 2019

Geachte ouder(s)/verzorger(s),
Nog enkele weken en het schoolexamen moet afgerond zijn. Dit betekent dat er in die
weken nog wel wat te doen staat. Hieronder vindt u een overzicht van alle belangrijke
opmerkingen en data. De docenten zullen natuurlijk nog precies aangeven wat en wanneer
er iets moet gebeuren.
•

Belangrijke opmerkingen:
Voordat de leerlingen aan het examen mogen beginnen, moeten alle onderdelen van
lichamelijke opvoeding met een voldoende zijn afgerond. Ditzelfde geldt voor kv1, dat in
het 3e jaar als ckv is afgesloten. Daarnaast moet voor de TL4-leerlingen het
profielwerkstuk met een voldoende zijn beoordeeld.

•

Met nadruk wijzen wij erop dat uw zoon/dochter tijdens de examenperiode geen vrij
kan krijgen voor een andere activiteit. Te denken valt hier bijvoorbeeld aan het afleggen
van een bromfietsexamen.
Een leerling die een examen mist, kan dit examen alleen maar tijdens de herkansingsperiode inhalen. Het is daarbij goed te bedenken dat elke leerling maar één vak mag
herkansen.

•

Het is belangrijk dat de leerling op tijd voor een examen op school aanwezig is.
De officiële regel is namelijk dat een leerling niet meer mee mag doen aan het examen als
hij/zij meer dan een half uur te laat in het examenlokaal aankomt. De leerling zal dan voor
dat vak moeten herkansen, met als gevolg dat er niet meer voor een ander vak herkanst
kan worden. Bij ziekte of andere problemen altijd contact opnemen met de school!

•

Het is van belang dat uw kind de benodigde materialen bij zich heeft. Hierbij denken we
aan een goed schrijvende pen, een potlood, woordenboek(en), een rekenmachine, een
geodriehoek, etc. Deze gegevens kunt u ook vinden in de examengids die binnenkort
wordt uitgereikt. Ook wordt deze informatie op onze website onder Examens geplaatst.

•

De algemene vakken in de BB- en KB-leerweg worden digitaal afgenomen.
Deze examens starten dinsdag 7 mei en lopen door tot respectievelijk 15 en 17 mei.
Tot de examens gaan we deze manier van examineren met alle BB4- en KB4-leerlingen
extra oefenen. Leerlingen kunnen ook zelf oefenen met digitale examens. Dit kan op:
oefenen.facet.onl. De TL-examens staan gepland van donderdag 9 t/m dindag 21
mei.

Uitslagbepaling

•

Voor het vak Nederlandse taal geldt dat er als eindcijfer een 5 of hoger behaald moet
worden.

•

Ook wijzen wij u erop dat de gemiddelde score van het CENTRAAL examen minimaal een
5,5 moet zijn. Bij de BB- en KB-leerweg telt het behaalde cijfer voor het cspe mee voor
deze 5,5 norm.
Voor alle leerwegen geldt dat het Centraal Examen (CE) even zwaar meetelt als het
Schoolexamen (SE).
Het eindcijfer voor het profielvak en het combinatiecijfer voor de beroepsgerichte
keuzevakken tellen elk één keer mee in de uitslagbepaling met betrekking tot de vraag of
een leerling met goede eindcijfers kan compenseren voor onvoldoendes.

•

Uw zoon/dochter ontvangt samen met de examengids een folder met de exameneisen;
deze wordt tevens door de mentor in de klas besproken.

•

Het is goed dat u op de hoogte bent van belangrijke data rond het examen. Hierbij een
overzicht.

Een goede uigangspositie vóór het examen is dus geen garantie om te slagen.
Tot slot wensen wij uw zoon/dochter veel succes bij de laatste loodjes richting hun diploma.
Met vriendelijke groet,

G. Meijerink
Examensecretaris
P.S.

-

Wij mailen deze brief ook aan uw zoon/dochter.
Leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) van de BB/KB-leerlingen ontvangen binnenkort
tevens aanvullende informatie over de examens (o.a. CSPE)
Leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) van lesgroep TL4-bte ontvangen
nader bericht over de examens van beeldende vakken.
ALLE EXAMENINFO OOK ONLINE:
WWW.NOORDIK.NL/VRIEZENVEEN/EXAMENS

EXAMENDATA 2019
Data
Tijdens de lessen

Examenonderdeel
Digitale proefexamens BB/KB

Maandag 4 maart

Tweede afname rekentoets

Maandag 11 maart t/m vrijdag 5
april

CPE beeldende vakken TL

Maandag 18 t/m vrijdag 22 maart

Uitreiken Examengids + folder exameneisen

Maandag 25 t/m vrijdag 29 maart
Donderdag 29 maart t/m vrijdag 5
april

SE4 BB en KB
SE4 TL

Maandag 1 t/m vrijdag 12 april

CSPE (Centraal Schriftelijk en Praktisch Examen)
BB/KB D&P en Z&W

Dinsdag 9 april

Excursie lesgroep TL4 beeldende vakken
(onderdeel SE4)

Vrijdag 12 april

Uitreiken SE-rapport BB/KB/TL

Maandag 15 april

Inleveren ondertekend SE-rapport

Woensdag 17 april

Laatste schooldag

Vrijdag 19 april t/m vrijdag 3 mei

Goede vrijdag & meivakantie

Maandag 6 mei

Facultatief les BB/KB/TL

Dinsdag 7 mei

Facultatief les KB/TL
Start Centraal Digitaal Examen BB/KB 1e tijdvak
Wiskunde KB 8.30 u & 10.45 u
Nederlands BB 13.30 u

Woensdag 8 mei

Facultatief les TL
Aardrijkskunde KB 10.45 u
Wiskunde BB 13.30 u

Donderdag 9 mei

Start Centraal Schriftelijk Examen TL 1e tijdvak
Nederlands KB 8.30 u & 10.45 u
Biologie TL 13.30 u

Vrijdag 10 mei

Nederlands TL 13.30 u

Maandag 13 mei

Duits TL 9.00 u
Engels KB 8.30 u & 10.15 u
Engels BB 13.30 u
Economie TL 13.30 u

Dinsdag 14 mei

Geschiedenis TL 9.00 u
Duits KB 10.45 u
Aardrijkskunde BB 13.30 u
Nask1 TL 13.30 u

Woensdag 15 mei

Aardrijkskunde TL 9.00 u
Nask1 KB 10.45 u
Biologie BB 13.30 u
Frans TL 13.30 u
Einde Centraal Digitaal Examen BB 1e tijdvak

Donderdag 16 mei

Biologie KB 8.30 u & 10.15 u
Wiskunde TL 13.30 u

Vrijdag 17 mei

Economie KB 10.45 u
Engels TL 13.30 u
Einde Centraal Digitaal Examen KB 1e tijdvak

Maandag 20 mei

Nask2 TL 13.30 u

Dinsdag 21 mei

Beeldende vorming TL 13.30 u
Einde Centraal Schriftelijk Examen TL 1e tijdvak

Maandag 27 mei t/m vrijdag 7 juni

Derde afnameperiode rekenentoets

Woensdag 12 juni

Examenuitslag 1e tijdvak

Donderdag 13 juni

Inleveren ondertekende voorlopige cijferlijst

Maandag 17 t/m woensdag 19 juni

Centraal Digitaal (BB/KB) en Schriftelijk (TL)
Examen 2e tijdvak

Donderdag 20 en vrijdag 21 juni

Herkansing CSPE BB/KB

Vrijdag 28 juni

Examenuitslag 2e tijdvak

Maandag 8 juli

Diploma-uitreiking BB/KB/TL

