EXAMENBOEKJE
2021-2022

Beste examenkandidaten,
Waar je jaren voor gewerkt hebt, komt nu wel erg dichtbij. Het Centraal Schriftelijk Examen.
Zonder meer een spannende tijd voor jou maar ook voor de ouders, je mentor en de
docenten. Om goed voorbereid dat examen in te gaan vind je in dit boekje nuttige
informatie. Doe er je voordeel mee.
Voor verdere vragen of aanvullende informatie kun je terecht bij je mentor, dhr. IJsseldijk of
de examensecretaris, mevr. de Nekker.
Namens alle medewerkers wensen we je veel succes!

Voorbereiding thuis:






Hang het examenrooster thuis op een zichtbare plek. Vertel iedereen dat je met je
examen bezig bent. Dan kunnen ze ook rekening met je houden.
Op Fout! De hyperlinkverwijzing is ongeldig. vind je informatie over toegestane
hulpmiddelen en zijn ook oefenexamens te vinden.
Goede oefenmogelijkheden per onderwerp vind je ook op www.alleexamens.nl
Werk aan je conditie. Ga op tijd beginnen met een goed dag- en nachtritme. Eet en
drink goed en gezond.
Verdeel je inspanning en je ontspanning. Allebei is belangrijk. Je kunt niet inspannen
zonder ontspanning.

Op weg naar de examenzaal:






Zorg voor goed en voldoende schrijfmateriaal.
Zorg voor de juiste rekenmachine. Check de batterijen en de gebruiksaanwijzing.
Water of frisdrank en etenswaar mag je in beperkte hoeveelheid (Het is ‘maar’ twee uur
per examen) meenemen. Natuurlijk zorg je er voor dat de verpakking geen overlast kan
geven. (geen gekraak, in de examenzaal is het erg stil)
Omdat je 10 minuten voor de start van het examen aanwezig moet zijn, ga je dus ook
ruim op tijd van huis weg.
Behalve bovengenoemde zaken mag niets mee in de examenzaal. Laat dan ook
waardevolle zaken thuis of berg ze op in een kluisje.

Te laat/afwezig:





Het kan gebeuren dat je te laat bent. Tot dertig minuten te laat mag je nog binnen
gelaten worden. Je krijgt die tijd niet gecompenseerd.
Na dertig minuten mag je niet meer meedoen aan het examen. Je hebt dan een
onvolledig dossier. Alleen de directeur van de school mag beslissen of je reden van te
laat komen terecht is. Alleen dan mag je in de tweede ronde je examen inhalen. In
het andere geval ben je gezakt.
Bij ziekte moet je tijdig door je ouders worden afgemeld. Dit wordt later op de dag
door de examensecretaris geverifieerd.

1. Zorg dat je uiterlijk 10 minuten voor het begin van het examen binnen bent. Dit geeft jou de
mogelijkheid om in de juiste concentratie te komen en ons de tijd om te controleren of ook
iedereen aanwezig is.
2. Indien blijkt dat je afwezig bent, gaan wij bellen naar huis. Zorg dus dat de goede
telefoonnummers bekend zijn bij de administratie.
3. Mocht je onverhoopt te laat zijn dan moet je binnen een half uur alsnog aanwezig zijn (Je
krijgt geen extra tijd als je te laat bent). Na dit half uur wordt je niet meer toegelaten. Met
een legitieme reden mag je examen doen in het tweede tijdvak. Zo niet, dan ben je gezakt.
Dit ter beoordeling van de directeur.
4. Indien je ziek zou zijn, moeten je ouders/verzorgers een half uur vóór aanvang van het
examen gebeld hebben met school. Deze ziekmelding moet binnen een week schriftelijk zijn.
5. Elektronische apparatuur (lees: mobiele telefoons, smartwatches, nois-canceling
headphones e.d.) is niet toegestaan in de examenzaal. Je kunt deze zolang in jouw kluisje
opbergen. Gezien eerdere ervaringen raden we het af om deze apparatuur in je jaszak/tas in
de kleedruimtes achter te laten. De school is niet aansprakelijk voor jouw eigendommen.
6. De examenpakketten zijn geseald en een kandidaat zal gevraagd worden om voor te lezen
welk examen het betreft. Vanaf dit moment is het niet meer toegestaan te praten. De
examens worden geopend door de surveillanten en uitgedeeld. Wanneer iedereen het
examen heeft ontvangen, wordt daadwerkelijk met het examen begonnen en gaat de tijd
lopen.
7. Schrijf met pen, teken met potlood. Gebruik geen tipp-ex o.i.d.
8. Als je nodig naar het toilet moet, steek je je hand op.
9. Ben je klaar dan steek je je hand op. De surveillant komt naar je toe. Zie 11 en 12.
10. Er zijn vertrektijden vanaf een uur na start van het examen. Om elk kwartier wordt
aangegeven dat kandidaten mogen vertrekken.
11. Wanneer het teken wordt gegeven dat de examentijd voorbij is, moet je je pen neerleggen.
Laat daar geen twijfel over bestaan! De surveillant komt je werk ophalen, controleert of je
naam en examennummer is genoteerd en of je alles hebt ingeleverd.
12. De opgaven en kladpapier moeten ingeleverd worden. Wil je je kladpapier na het examen
terug zet dan je naam er op en kun je het een half uur na het examen komen ophalen.
13. Je mag pas opstaan en de examenzaal verlaten nadat hiervoor toestemming is gegeven.

Belangrijke data vóór het C.E.:
Les volgens reguliere rooster & gemiste SE toetsen inhalen
10 en 11 maart:
CPE TE (andere leerlingen les volgens reguliere rooster)
17 en 18 maart:
CPE BAV (andere leerlingen les volgens reguliere rooster)
12 april:
inleveren herkansingsformulieren SE
13 april:
studiedag om herkansingen voor te bereiden
14 april
Herkansingen SE
15 en 18 april
Goede vrijdag en Pasen
19 april:
ophalen en accorderen cijferlijst + groepsfoto
19 en 20 april:
examentrainingen
21 april:
Parijs -reis
25-4 t/m 6-5:
Meivakantie
12 mei:
start C.E.

(voorafgaand aan ieder CE is er een online vragenuurtje: zie rooster)

Rooster vragenuurtjes voorafgaand aan het CE:
Datum:
11 mei
12 mei
12 mei
13 mei
17 mei
17 mei
19 mei
19 mei
20 mei
23 mei

Tijd:
SCH 2e lesuur/ IJS 3e lesuur
BOW 2e lesuur/ PAA 3e lesuur
DAM 3e uur
BER 1e lesuur/NOF 6e lesuur
RIM 3e lesuur
SCP 3e lesuur
KRS 1e lesuur
Wim 3e lesuur
BOG 2e en 3e lesuur
THN 3e lesuur
DLP 2e lesuur

Vak:
Biologie
Geschiedenis
Wiskunde
Nederlands
Duits
Aardrijkskunde
NaSk1
Drama
Economie
TE
BAV

Het C.E. 1e tijdvak
Datum
12 mei 2022
13 mei 2022
16 mei 2022
17 mei 2022
18 mei 2022
19 mei 2022
20 mei 2022
24 mei 2022

Tijd
13.30 - 15.30
09.00 – 11.00
13.30 – 15.30
13.30 – 15.30
09.00 – 11.00
13.30 – 15.30
09.00 – 11.00
13.30 – 15.30
13.30 – 15.30
09.00 – 11.00
13.30 – 15.30
13.30 – 15.30

Vak
Biologie
Geschiedenis
Frans
Nederlands
Duits
Wiskunde
Aardrijkskunde
Engels
NaSk1
Drama
Economie
Beeldende vakken (TE + BAV)

Belangrijke data na het 1e tijdvak.
9 juni
10 juni
10 juni

Uitslag 1e tijdvak.
Aanvraag herkansing/herprofilering
Extra uitleg voor herkansers

C.E.: 2e Tijdvak
Datum
13 juni 2022
14 juni 2022
15 juni 2022
16 juni 2022
17 juni 2022
20 juni 2022
21 juni 2022
22 juni 2022

Tijd
13.30 – 15.30
09.00 – 11.00
13.30 – 15.30
09.00 – 11.00
13.30 – 15.30
13.30 – 15.30
09.00 – 11.00
13.30 – 15.30
09.00 – 11.00
09.00 – 11.00
13.30 – 15.30
13.30 – 15.30

Vak
NaSk1
Geschiedenis
Nederlands
Drama
Economie
Biologie
Beelden vakken (TE + BAV)
wiskunde
Duits
Aardrijkskunde
Engels
Frans

Belangrijke data na het 2e tijdvak.
Uitslag 2e tijdvak
Diploma-uitreiking

1 juli
1 juli

CE.: 3e Tijdvak
Datum

Tijd

5 juli
6 juli
7 juli
8 juli

Vak
nnb

Belangrijke data na het 3e tijdvak.
14 juli
15 juli

Uitslag 3e tijdvak
Ophalen diploma
Boeken zelf opsturen naar Van Dijk

!!! Uitslag en diploma ophalen vallen in de zomervakantie

Berekening van het eindcijfer
Het eindcijfer is het gemiddelde van het schoolexamencijfer, afgerond op één
decimaal en het centraal examencijfer (C.E.), afgerond op één decimaal.
Dit gemiddelde wordt afgekapt en niet afgerond.
Het eindcijfer wordt afgerond op een heel cijfer.
D.w.z. dat een 5,49 wordt afgekapt en wordt een 5,4 waarmee het eindcijfer een 5 wordt.
Nog een voorbeeld: een 5,50, wordt een 5,5 is dan een 6.
Een totaal voorbeeld:
Stel je haalt voor Nederlands met het S.E. een 7.4 en met het C.E. een 5,3.
Dan is de berekening: 7,4 + 5,3 = 12,7
12,7 : 2 = 6,35. Dit wordt afgekapt en wordt dan 6,3
Het eindcijfer Nederlands is zodoende een 6

Aanpassingen examen 2022
-

Je hebt recht op 2 herkansingen ( van verschillende vakken)
Bij het bepalen van de uitslag mag, zo nodig, 1 vak buiten beschouwing worden
gelaten (niet zijnde Nederlands)
Het cijfer van een vak dat je buiten beschouwing laat, staat wel op je cijferlijst!
Verder is de volledige zak/slaagregeling van toepassing
Mogelijkheid tot spreiding van het examen, bij aantoonbare achterstanden (in
overleg met examensecretaris afgesproken vóór 22 april).
Het 3e tijdvak is een kort, extra herkansings-tijdvak op school

Zak/slaagregeling
Je bent geslaagd op TL als je voldoet aan alle volgende vijf eisen:
1. Het gemiddelde van al je Centraal Examencijfers (de zes vakken in je examenpakket)
is 5,5 of hoger
(met een gemiddelde van 5,49 of lager ben je gezakt) én
2. Je eindcijfer voor Nederlands is 5 of hoger én
3. CKV en L.O. en het profielwerkstuk zijn ‘voldoende’ of ‘goed’ én
4. Je Eindcijfers (gewogen gemiddelde SE en CE) ook voldoen aan de volgende eisen:
al je eindcijfers zijn 6 of hoger, of
je hebt één 5 en al je andere cijfers zijn 6 of hoger, of
je hebt één 4 en al je andere cijfers zijn 6 of hoger waarvan er
tenminste één 7 of hoger is, of
je hebt twee 5-en en al je andere cijfers zijn 6 of hoger waarvan er
tenminste één 7 of hoger is
geen eindcijfer is 3 of lager.
!!! heb je een vak buiten beschouwing gelaten geldt bovenstaande voor vijf vakken i.p.v. zes.
!!!Het cijfer voor Maatschappijleer telt mee in de zak/slaagregeling. Maar natuurlijk niet bij
het gemiddelde van al je Centraal Examencijfers, want voor Maatschappijleer doe je geen
Centraal Examen.

Toegestane hulpmiddelen:
Vak:
Alle vakken

Alle schriftelijke examens
Moderne vreemde talen
Nask1

Hulpmiddel:
Basispakket, bestaande uit:
- schrijfmateriaal
- tekenpotlood (grijs)
- blauw en rood kleurpotlood
- liniaal met millimeterverdeling
- passer
- nietmachine
- geometrische driehoek en/of windroos
- vlakgum
- rekenmachine bv Casio FX-82
Woordenboek Nederlands (verzorgd door school)
Woordenboeken (verzorgd door school)
Binas (verzorgd door school)

Handige sites:
www.mijneindexamen.nl
Hier kun je een gepersonaliseerd examenrooster maken en vind je handige tips.
www.alleexamens.nl
hier vind je alle examens van de afgelopen jaren. Je kunt heel ver terug.
www.eindexamen.nu
Hier staan als eerste de uitwerkingen van de examens
www.examenblad.nl
Voor de officiële regelgeving maar ook voor wat je per vak moet kennen voor het examen.
www.laks.nl
Voor informatie, vragen of klachten.

Cum laude
Je bent cum laude (met lof) geslaagd als:
 het gemiddelde van je eindcijfers 8.0 of hoger is.
De vakken die meetellen in deze berekening zijn:
Nederlands
Engels
Maatschappijleer (uit je derde jaar)
+ de sectorvakken
+ het vak uit het vrije deel met het hoogste cijfer
 Je een voldoende hebt gehaald voor
het Profielwerkstuk (PWS)
CKV
LO

Het Toorop-team wenst je super veel succes toe!!!

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 diplomauitreiking.

