Exameninfo voor leerlingen
van Zone.college (Zwolle)

LET OP:
ZORG DAT ALLE PTA ONDERDELEN VAN DE VAKKEN OP 9 APRIL ZIJN AFGEROND!

Beste examenkandidaat en ouders/verzorgers,
Deze informatiegids bevat belangrijke onderwerpen, die met de examenperiode te
maken hebben.
Bewaar deze informatie goed en neem de belangrijke data en tijden over. Zet ze in je
agenda en op de kalender.
Naast deze informatiegids heb je ook het examenreglement nodig. Het examenreglement staat op onze website bij overige documenten. Hier vind je ook de PTA’s voor
het vmbo en hGL (onder het kopje documenten).
Wij wensen je alvast succes tijdens de voorbereiding en je examens.

Het team van Zone.college Zwolle
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Examenperiode - begin en eind
De examenperiode begint op 1 april 2019 en eindigt op 5 juli 2019. De examenkandidaten dienen in deze periode beschikbaar voor afname van examens te zijn. Bij onvoorziene omstandigheden kan het examenrooster namelijk worden gewijzigd.
Heel af en toe gaat er iets mis en zou het kunnen voorkomen dat er tot en met 5 juli
2019 nog examens afgenomen moeten worden. Zie onderstaand bericht.
In het meest ingrijpende noodscenario kunnen één of meer centrale examens worden
uitgesteld en kan het eerste en tweede tijdvak zich uitstrekken tot het moment van de
aanvang van de vroegste zomervakantie (aanvangsdatum 7 juli 2019, volgens de adviesdatum OCW). In dit verband verdient het aanbeveling dat de directeur de kandidaten erop attendeert dat het niet verstandig is vóór 6 juli 2019 een vakantie te plannen.
We gaan ervan uit dat het niet nodig is maar willen en moeten je/u hiervan toch op de
hoogte stellen. De consequentie kan namelijk zijn dat een reeds geplande vakantie
geannuleerd moet worden omdat een examen in een uitzonderlijk geval later wordt
afgenomen.
Goed voorbereid het examen in!
• Begin op tijd met de voorbereiding van het examen
• Maak de oefenexamens die op internet te vinden zijn of vraag dit aan je docent (zie laatste bladzijde van deze informatiegids)
• Zorg dat je op tijd bent met het examen (zet een wekker en laat je ouders je
waarschuwen)
• Hang het examenrooster thuis zichtbaar op
• Zorg dat je goed uitgerust bent
• Ga op tijd naar bed
• Laat je telefoon thuis of leg hem in de kluis
• Zorg zelf voor de hulpmiddelen die je mag gebruiken (pennen, potlood, rekenmachine, geodriehoek, woordenboek, enz.)
Examen VMBO
Het eindexamen in het voortgezet onderwijs bestaat uit het schoolexamen en het
centraal (praktisch) examen aan het eind van het laatste schooljaar. Het examenprogramma beslaat het derde en vierde leerjaar.
De leerlingen van de basisberoepsgerichte en de kaderberoepsgerichte leerweg maken de digitale centrale examens voor de algemene vakken. De leerlingen van de gemengde/theoretische leerweg maken voor de algemene vakken de centrale examens
schriftelijk.
Het examen rekenen is een verplicht onderdeel van het examen en moet door alle
examenkandidaten worden gemaakt.
Sluitingsdatum en herkansing
Dinsdag 9 april 2019 om 16.30 uur is het laatste moment dat je PTA onderdelen voor
de algemene vakken kunt inleveren/ afsluiten. Dit is ook de dag dat er nog PTA’s van
de afgelopen periode herkanst kunnen worden (8:30 – 10:00 uur).
Als er daarna nog PTA-onderdelen openstaan kun je NIET deelnemen aan het Centraal Schriftelijk Examen.
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Cijferlijst SE en aangepast rooster
In de docentenvergadering worden de SE-cijfers definitief vastgesteld. Dit zijn de cijfers waarmee je het examen ingaat.
De lijst met SE-cijfers wordt maandag 15 april 2019 uitgereikt aan alle examenkandidaten en moet voor akkoord worden ondertekend. Uiterlijk donderdag 18 april 2019
(laatste schooldag) moeten de getekende overzichten ingeleverd worden bij het examenbureau (kamer W273). Indien er geen ondertekende cijferlijst wordt ingeleverd,
worden de cijfers die op dat moment in Magister staan vermeld vastgelegd. Cijfers
worden dan opgestuurd naar DUO zoals op de meegegeven cijferlijst vermeld staan.
Centrale Schriftelijke Praktijk Examens (CSPE) 1e tijdvak
Voor de praktijkvakken worden vanaf 1 april 2019 eindexamens afgenomen. Het
eindexamen is deels op de computer en deels in de praktijklokalen of op een externe
locatie.
Op het speciale examenrooster staat wanneer de leerlingen aan de beurt zijn. Zodra
dit rooster bekend is, wordt dit uitgedeeld en daarnaast zal praktijkdocent dit ook met
iedereen doornemen.
Wanneer een CSPE niet klassikaal wordt afgenomen maar in deelgroepjes, geven de
praktijkdocenten zelf door aan de leerlingen wanneer en waar hun CSPE plaatsvindt.
Deze uitleg wordt mondeling en schriftelijk aan de leerlingen medegedeeld.
Training/oefenen voor examens
Vanaf 1 t/m 18 april zullen we tijdens of in plaats van lessen gaan oefenen met examens. Op deze manier heeft iedereen al meerdere keren geoefend, weet je waar je
nog aan kan/moet werken tijdens je studie in de meivakantie en is het echte CE (examen) een stuk minder spannend. Hoe serieuzer je deze oefenexamens maakt, des te
meer je dit helpt ter voorbereiding op je examen. Dus? Doen!!!
Het schema van deze examens volgt in Magister.
Extra tijd?
Leerlingen met een deskundigenverklaring hebben bij elk examen recht op verlenging van maximaal 30 minuten. Controleer voor de examens of jouw eventuele extra
tijd is vastgelegd (via je mentor). Leerlingen zonder toezegging hebben geen recht op
extra tijd, dus het is goed om dit vooraf te controleren! Lees verder in het examenreglement de belangrijke informatie over het examen.
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Rooster Centrale Examens 2019 1e tijdvak (eindtijd is exclusief event. toegekende
uitloop van 30 min)
BB (digitaal) L238 of
L215

KB (digitaal) L238 of
L215

GL/TL (papier) Gymlokaal

Vanaf 1 april

CSPE beroepsgericht CSPE beroepsgericht CSPE beroepsgericht
(rooster volgt)
(rooster volgt)
(rooster volgt)

Maandag 6 mei

Geen examen

9:00 – 11:00
Nederlands

Geen examen (klas 3L
en 4L wel les)

Dinsdag 7 mei

13:30 – 14:30
Engels

Geen examen

Geen examen (klas 3L
en 4L wel les)

Woensdag 8mei

Geen examen

9:00 – 11:00
Wiskunde

Klas 3L en 4L ook les vrij

Donderdag 9 mei

13:30 – 15:00
Wiskunde

Geen examen

13:30 – 15:30
Biologie
(incl 4hGL)
Klas 3L ook les vrij

Vrijdag 10 mei

Geen examen

9:00 – 11:00
Engels

13:30 – 15:30
Nederlands
(incl 3hGL)
Lokaal 238 ivm schrijfopdracht
Klas 4L geen stage ivm
voorbereiding op CE

Maandag 13 mei

13:30 – 15:00
Nederlands

Geen examen

9:00 – 11:00
Duits
(incl 4hGL)
13:30 – 15:30
Economie
(alleen 3hGL)

Dinsdag 14 mei

Geen examen

9:00 – 11:00
Nask 1
9:00 – 11:00
Biologie

9:00 – 11:00
Geschiedenis
(geen hGL)
13:30 – 15:30
Nask 1
(geen hGL)
Klas 3L en 4L ook les vrij

Woensdag 15 mei 13:30 – 15:00
Biologie

Geen examen
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Klas 3L ook les vrij
Klas 4L vanaf vandaag
weer les volgens rooster

13:30 – 15:00
Nask1
Donderdag 16 mei

13:30 – 15:30
Wiskunde
(incl 3hGL)

Vrijdag 17 mei

13:30 – 15:30
Engels
(incl 3hGL)
Klas 3L vanaf vandaag
weer les volgens rooster

Maandag 20 mei

Woensdag 12 juni Uitslag
Uitslag
Uitslag
Vanaf 14:00 uur wordt Vanaf 14:00 uur wordt Vanaf 14:00 uur wordt er
er gebeld
er gebeld
gebeld
Nog niet geslaagde
leerlingen worden met
ouders uitgenodigd
voor een plan van
aanpak

Nog niet geslaagde
leerlingen worden met
ouders uitgenodigd
voor een plan van
aanpak

Nog niet geslaagde leerlingen worden met ouders uitgenodigd voor
een plan van aanpak

Donderdag 13 juni Nog niet geslaagde
leerlingen worden met
ouders uitgenodigd
voor een plan van
aanpak

Nog niet geslaagde
leerlingen worden met
ouders uitgenodigd
voor een plan van
aanpak

Nog niet geslaagde leerlingen worden met ouders uitgenodigd voor
een plan van aanpak

15:00 uur
Geslaagden komen
op school voor controle cijferlijst en opgave herprofilering

15:00 uur
Geslaagden komen op
school voor controle cijferlijst en opgave herprofilering

15:00 uur
Geslaagden komen
op school voor controle cijferlijst en opgave herprofilering

Naast de genoemde tijden heeft een leerling met een geldige verklaring standaard 30
minuten verlenging
Tijdens en na de examens (vanaf 14 mei) hebben leerlingen in principe geen les.
Voor klas 3L en 4L is dit anders, omdat zij slechts in een aantal vakken examen zullen doen (zie opmerkingen in schema).
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Regels tijdens het examen
• Alleen de toegestane hulpmiddelen mogen het lokaal in.
• Toegestane hulpmiddelen neemt een kandidaat zelf mee.
• De kandidaat is een kwartier voor aanvang aanwezig.
• Tijdens het uitdelen van de examenopgaven en het examen zelf heerst er volkomen rust in het examenlokaal.
• Instructies van de surveillanten worden altijd opgevolgd.
• Een kandidaat mag alleen met toestemming van de surveillant en onder toezicht het examenlokaal verlaten.
• Een kandidaat die fysiek onwel wordt of in paniek raakt, meldt dit bij de surveillant, die vervolgens hulp gaat halen.
• Tussendoor wordt niet gegeten of gedronken. Bij langdurige examens zorgt
de school dat er iets te drinken aangeboden wordt.
• Geen geluidsdragers, mobiel, iPod, smart watch of iets dergelijks mee.
• Geen petten, jassen of tassen mee.
• De kandidaat mag niet tussendoor van zijn plaats. Bij vragen steekt hij de
hand op; er komt dan een surveillant.
• Als de kandidaat het examen afheeft, steekt hij de hand op en wacht op instructies van de surveillant.
• Op spieken en/of fraude volgt uitsluiting van het examen (zie examenreglement).
T.a.v. schriftelijke examens:
• De kandidaat mag niet met potlood schrijven. Schrijven met een zwart- of
blauwschrijvende pen.
• Tekenen (van grafieken e.d.) met potlood is toegestaan.
• De kandidaat mag geen gebruik maken van correctielak, -pen of -lint.
• De kandidaat mag alleen gebruik maken van door de school gewaarmerkt papier.
• Het gebruik van eigen klad-/aantekenpapier is niet toegestaan.
• Na het inleveren van het examenwerk mag de kandidaat onder geen beding
wijzigingen of aanvullingen in het ingeleverde werk aanbrengen.
• Bij het inleveren van de uitwerkingen van een examen, moet de kandidaat op
het eerste blad hebben vermeld hoeveel blaadjes hij inlevert. Surveillant niet
de papieren vast
• Op ieder blad vermeldt de kandidaat het nummer van het betreffende blad.
T.a.v. de schriftelijke examens Nederlands en Engels (indien digitaal gemaakt) gelden de volgende aanvullende regels: De kandidaat zet bovenaan het werk:
• zijn naam en examennummer
• vak waarin examen wordt gedaan
• datum
• De kandidaat slaat tussentijds het gemaakte werk op de computer op.
• Indien de kandidaat klaar is, steekt hij zijn vinger op.
• De surveillant print het gemaakte examenwerk.
• De kandidaat zet een paraaf/handtekening op zijn geprinte examenwerk.
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Toegestane Hulpmiddelen
Zie hiervoor de uitgebreide informatie in het examenreglement. Daar staan alle hulpmiddelen in. Vraag ook je docenten welke hulpmiddelen je mag gebruiken tijdens het
examen.
Denk eraan dat je zelf de hulpmiddelen van huis meeneemt.

Te laat, verhinderd of ziek
Niet meer dan 30 minuten te laat: Je mag nog toegelaten worden tot de examenruimte. Het examen rond je wel af in de, voor het examen geldende, eindtijd.
Meer dan 30 minuten te laat: Je kunt niet meer worden toegelaten, dan betekent dit,
dat je het examen in de herkansingsperiode maakt. Verhinderd, of ziek:
Ouders/verzorgers nemen in geval van verhindering of ziekte zo spoedig mogelijk
contact op met de directeur van de school. Ook dan geldt dat de leerling het examen
in de herkansingsperiode maakt.
Je hebt het examen af…
Dan steek je je hand op en wacht je op de surveillant. Deze loopt samen met jou het
examen door om te controleren of je alles hebt gemaakt. Als je werk compleet is, krijg
je daarna het seintje of je wel of niet kunt gaan. Tijdens het laatste kwartier mag niemand meer de ruimte verlaten.
Afwijkende wijze van examen
Een leerling met een officiële deskundigenverklaring (bijv. dyslexie of dyscalculie)
heeft recht op een maximale verlenging van 30 minuten per examen. Bij de beroepsgerichte leerwegen zijn de digitale examens in aangepaste versies beschikbaar voor
leerlingen die hier recht op hebben.
De uitslag; geslaagd, afgewezen of gezakt
Als de examenuitslag bij ons bekend is (woensdag 12 juni), krijg je van ons bericht.
Op de dag van de uitslag word je vanaf 14.00 uur gebeld en krijg je de uitslag te horen. Zorg dus dat eventuele (mobiele) telefoonnummers bij je mentor bekend zijn.
Of je gezakt of geslaagd bent, hangt natuurlijk van jouw behaalde resultaten af (zie
link examenuitslag).
TL diploma?
Let op! De procedure bij een GL leerling die met een extra vak ook zijn/haar TL diploma wilt gaan halen is als volgt:
Bij de uitslagbepaling wordt altijd eerst gekeken of voldaan is aan de eisen van het
GL diploma. Indien de leerling geslaagd is voor het GL zullen de cijfers worden opgestuurd. Er wordt vervolgens gekeken of de leerling ook voldoet aan de eisen van het
TL diploma. Aangezien dit via een zgn. staatsexamen gaat, zullen de cijfers moeten
voldoen aan de zak/slaagregeling van het TL. Het praktijkvak/cijfer wordt in dat geval
dan ook niet meegerekend!
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Na de uitslag
Op donderdag 13 juni verwachten we alle geslaagden om 15.00 uur op school (kleine
kantine). Natuurlijk hopen we, dat we iedereen dan kunnen feliciteren. Leerlingen die
(nog) niet geslaagd zijn komen om 9:00 uur op school (of al op woensdagmiddag 13
juni) om de mogelijkheden te bespreken met de mentor.
Van je mentor krijg je de voorlopige cijferlijst, zodat je weet waarom je wel of niet geslaagd bent.
Herexamen/ herkansing
Iedere kandidaat heeft recht om voor één vak waarin hij/zij examen heeft afgelegd
een herexamen te doen. Op die manier kan een leerling die nog niet is geslaagd, proberen alsnog te slagen. Maar een leerling die al geslaagd is, kan ook proberen om
een hoger eindcijfer voor een vak te halen. Het hoogste cijfer wordt het definitieve cijfer.
Donderdag 13 juni geef je aan of/welk vak je wenst te herkansen/herprofileren. Op
vrijdag 14 juni zullen deze aanvragen worden opgestuurd naar DUO. In de week van
17 juni zullen de herkansingen/herprofileringen worden afgenomen.
Uitslagvergadering 2e tijdvak (herexamen)
De uitslag van het tweede tijdvak komt binnen op vrijdag 28 juni 2019 voor de algemene en de beroepsgerichte vakken. Om 11.45 uur zal de uitslagvergadering plaats
vinden. De leerlingen die een herexamen hebben gedaan worden na de vergadering
gebeld (13:00 uur) door hun mentor. Alsnog geslaagde leerlingen kunnen hun cijferlijst deze dag tot 16:00 op school ophalen bij de leerling administratie (W273). Je kan
dit ook doen tijdens het inleveren van de boeken (zie onderstaand bericht).
Boeken en kluissleutel inleveren
Woensdag 3 juli 2019 worden de boeken en kluissleutels ingeleverd. Neem voldoende geld mee. Eventuele schade moet contant en ter plekke worden betaald.
Hieronder staat wanneer je je boeken in moet leveren. Het inleveren gebeurt in L041.
Klas 4A
10.00
Klas 4B
10.30
Klas 4C
11.00
Klas 4F
11.45
Klas 4G
12.30
Klas 4H
13.15
Klas 4L/5L leveren de boeken in, in de week van 8 t/m 12 juli (afstemmen met de
mentor)
Diploma-uitreiking vmbo en 4L/5L
De diplomering is op dinsdag 2 juli 2019 en begint om 19.30 uur.
Je ontvangt hierover een brief met informatie over het programma van die avond.
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Tips
Veel leerlingen vragen zich af wat je moet leren voor het eindexamen. Vraag het je
vakdocent. Wil je meer oefenmateriaal dan kan dat via internet. Op de site van Cito
kan je oude examens downloaden inclusief antwoorden.
Ook kan je op www.examenblad.nl veel informatie en antwoorden op vragen vinden
(mijnexamenblad.nl). Let er wel op dat het examenrooster van BB en KB door de
school zelf wordt gemaakt (verschilt dus per school). De data voor het GL examen
zijn landelijk vastgelegd.
Vragen? Ga naar je mentor of neem contact op met het examensecretariaat
(kroesen@zone.colle).

Heel veel succes!
Het team van Zone.college Zwolle
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