
 
 
 

Rotterdam, 27 maart 2018 
 
 
Geachte ouders en verzorgers / Beste examenkandidaten, 
 
We gaan de laatste, belangrijke fase van dit examenjaar in. Om misverstanden te voorkomen, willen we u bij 
dezen op de hoogte stellen van een aantal belangrijke zaken: 
 

1. Om deel te kunnen nemen aan het centraal examen dient het schoolexamendossier volledig in orde 
te zijn. Dat wil zeggen dat alle toetsen gemaakt moeten zijn, dat het sectorwerkstuk met een 
voldoende beoordeeld is, dat alle opdrachten voor maatschappijleer in orde zijn, dat CKV naar 
behoren is afgerond en dat het gemiddelde cijfer voor LO minimaal een 6 is. Indien dit op 24 april 
niet het geval is, kan de betreffende kandidaat niet aangemeld worden voor het examen! Tevens 
word je dan uitgesloten van deelname aan de Parijsreis om zodoende je schoolexamendossier op 
25 en 26 april alsnog volledig te krijgen. 
De kandidaten tekenen in het bijzijn van de mentor op dinsdag 24 april voor akkoord voor hun cijfers. 
 

2. Het examen begint op maandag 14 mei. Zie het examenprogramma in de schoolgids e/o de 
examenkrant. 
 

3. Maandag 16 april en dinsdag 17 april wordt er lesgegeven volgens rooster. Dinsdag 17 april vindt 
ook het inhalen van gemiste toetsen van de toetsweek plaats, van 14.00 uur tot 16.00 uur exclusief 
recht op toetstijdverlenging. Vrijdag 20 april en maandag 23 april zijn er facultatieve lessen. De 
vakdocent geeft aan of je die les(sen) aanwezig dient te zijn. Ook op dinsdag 24 april vinden er 
facultatieve lessen plaats gedurende het 1e en 2e lesuur. 
 

4. Woensdag 18 april hebben alle leerlingen studieverlof zodat zij zich goed kunnen voorbereiden op 
de herkansingen/herprofileringen op donderdag 19 april. Er zijn die dag geen lessen. 
 

5. Bij het examen dient iedereen minimaal 10 minuten voor aanvang in de examenzaal aanwezig te 
zijn. Leerlingen die te laat komen verstoren onnodig de concentratie van medeleerlingen. Indien een 
kandidaat meer dan een halfuur te laat is, mag deze de examenzaal niet meer in. Een gemist 
examen moet, indien daar een geldige reden voor is, in het tweede tijdvak worden ingehaald. 
Herkansing in het tweede tijdvak is daardoor niet meer mogelijk. 
(Zie het eindexamenreglement artikel 2.4 te vinden op onze website -> downloads -> PTA klas 4) 
 

6. Woensdag 13 juni is de uitslag van het examen uit het eerste tijdvak. Tussen 12:00 en 14:00 uur 
vindt de berichtgeving naar de kandidaten plaats. 
  

7. Het tweede tijdvak voor herexamen of herprofilering (verbetering van het eerste resultaat) wordt 
afgenomen van 18 tot en met 20 juni. 
 

8. Vrijdag 29 juni is de uitslag van het tweede tijdvak. Tussen 12:00 en 14:00 uur vindt de berichtgeving 
naar de kandidaten plaats. 
 

9. Dinsdagavond 3 juli is de diploma-uitreiking in de aula van de TooropMavo. Deze uitreiking start om 
19:00 uur. Iedere examenkandidaat mag hiervoor twee gasten uitnodigen.  

 
Tot slot willen wij erop wijzen dat het houden van een “kolderdag” op de TooropMavo niet is toegestaan. In 
onze ogen past dit niet bij het succesvol afronden van een plezierige middelbare schooltijd. Leerlingen die 
zich niet aan deze afspraak houden, lopen het risico hun examen op een andere locatie te moeten maken 
en/of uitgesloten te worden van de diploma-uitreiking.  
 
Namens het team van de TooropMavo wens ik iedereen succes in de laatste weken van dit examenjaar.  
Hopelijk zien we elkaar allemaal op 3 juli bij de diploma-uitreiking, 
 
 
M. Rijnders, afdelingscoördinator bovenbouw 


