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Exameninformatie

Geachte ouder(s)/verzorger(s),

Het examen komt met rasse schreden dichterbij. Voor en tijdens de examens zullen de
lessen op verschillende manieren ingevuld worden. Om onduidelijkheden te
voorkomen, geven we u onderstaand een overzicht.
SE 4:
Dit laatste schoolexamen wordt afgenomen in de week van maandag 25 t/m
vrijdag 29 maart. De lessen vervallen in deze week en de leerlingen hebben dan een
aantal toetsmomenten (zie hiervoor Magister).
SE-eindrapport
Op vrijdag 12 april ontvangen de BB- en KB-examenkandidaten hun SE-eindrapport.
Dit rapport moet maandag 15 april ondertekend bij de administratie ingeleverd
worden.
CSPE:
Het CSPE is het praktische examen: de leerlingen doen examen in het beroepsgerichte
vak dat ze hebben gekozen: D&P E&C, D&P SDV, D&P T&M of Zorg & Welzijn.
Dit examen wordt afgenomen vanaf maandag 1 april. Wanneer een leerling op een
dag tijdens deze periode een examen moet maken, hoeft hij/zij de reguliere lessen
niet te volgen. Alle beroepsgerichte lessen vervallen tijdens deze periode. Wanneer uw
zoon/dochter voor het CSPE is ingepland wordt in Magister weergegeven.
Facultatief les
Op maandag 6 mei is er voor de BB- en KB- leerlingen facultatief les. Voor de KB
geldt dat ook op dinsdag 7 mei. Dit houdt in dat er dan geen reguliere lessen zijn.
Wel zijn de docenten beschikbaar zijn. Wanneer leerlingen nog vragen hebben over de
examenstof van de theorievakken, kunnen ze de docent bezoeken op het uur dat ze
regulier les zouden hebben. Leerlingen kunnen ook zelf oefenen met digitale examens.
Dit kan op oefenen.facet.onl.
Laatste schooldag
Woensdag 17 april is de laatste schooldag. Hierover volgt nog informatie.

Centraal Examen
Onderstaand de data van de digitale examens.
BB digitaal
Dinsdag 7 mei
Woensdag 8 mei
Maandag 13 mei
Dinsdag 14 mei
Woensdag 15 mei

13.30
13.30
13.30
13.30
13.30

u ur
u ur
uur
uur
u ur

KB digitaal
Dinsdag 7 mei
Woensdag 8 mei
Donderdag 9 mei
Maandag 13 mei
Dinsdag 14 mei
Woensdag 15 mei
Donderdag 16 mei
Vrijdag 17 mei

08.30
10.45
08.30
08.30
10.45
10.45
08.30
10.45

uur &
u ur
uur &
uur &
uur
uur
uur &
uur

Nederlands
Wiskunde
Engels
Aardrijkskunde
Biologie
10.45 uur
10.45 uur
10.15 uur
10.15 uur

Wiskunde
Aardrijkskunde
Nederlands
Engels
Duits
Nask1
Biologie
Economie

Tijdens deze dagen vervallen uiteraard de lessen.
Examenuitslag 1e tijdvak
De uitslag van het examen is op woensdag 12 juni.
Inleveren voorlopige cijferlijst
Deze cijferlijst ontvangen we graag donderdag 13 juni voor 15.00 uur
ondertekend retour.
Examens 2e tijdvak
Leerlingen die zijn afgewezen of die willen herprofileren, kunnen gebruik maken van
de herkansing van het Centraal Digitaal Examen op maandag 17 juni, dinsdag 18
en woensdag 19 juni. De herkansing van het CSPE staat gepland voor
donderdag 20 en vrijdag 21 juni.
Examenuitslag 2e tijdvak
De uitslag van dit examen is op vrijdag 28 juni.
Examengids
Binnenkort ontvangen de leerlingen een examengids met alle informatie rondom de
examens. Wij sturen u deze ook per mail.
Diploma-uitreiking
Op maandag 8 juli hopen we ook aan uw zoon/dochter het diploma te
overhandigen.
Heeft u nog vragen of opmerkingen, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.
Met vriendelijke groet,
CSG Het Noordik
vestiging Vriezenveen
M. Dijkstra
teamleider lj. 3 en 4 BB/KB

G. Meijerink
examensecretaris

