Aan de eindexamenkandidaten havo/vwo en hun ouders/verzorgers
Maastricht, 10 april 2018
Betreft: het Centraal Examen

Beste ouders/verzorgers en eindexamenkandidaten,
Nu het eindexamen nadert, is het goed een aantal zaken nog eens onder jullie aandacht te brengen.
Op woensdag 18 april vindt een plenaire bijeenkomst plaats in de aula waarin de laatste puntjes op de i
worden gezet voor het CSE. Deze bijeenkomst is voor iedereen verplicht. Aansluitend aan deze
bijeenkomst ontvangen jullie tevens jullie definitieve cijferlijsten.
BIJEENKOMST HAVO
BIJEENKOMST VWO

12.30 - 13.30 IN AULA
13.30 - 14.20 IN AULA

Je hebt tot donderdag 19 april 10.30 uur om tegen een cijfer/beoordeling bezwaar aan te tekenen voor
het geval de docent een fout zou hebben gemaakt. Dit doe je bij de examensecretaris van je afdeling.
Later kun je geen bezwaar meer aantekenen omdat wij verplicht zijn de cijfers aan de inspectie te sturen.
Vanaf het moment van verzenden staan alle schoolexamencijfers vast.
Kandidaten die eindexamen afleggen in de gymnasium diplomalijn dienen zich te realiseren dat zij alleen
voor deze afdeling kunnen slagen. Er kan na afloop van het eerste tijdvak niet meer gebruik gemaakt
worden van de mogelijkheid aan te geven alsnog te willen slagen voor het atheneum. De laatste
mogelijkheid om als gymnasium examenkandidaat aan te geven dat je als atheneum examenkandidaat
het CE wenst in te gaan is op donderdag 19 april, voorafgaand aan de meivakantie. Realiseer je dat
terdege.
De laatste schooldag (LSD) vindt dit jaar plaats op vrijdag 20 april.
Voor de afdelingen havo en vwo is de eerste examendag op maandag 14 mei. Zie bijgevoegd rooster
(bijlage 1).
Hieronder staan de algemene regels die tijdens de examens van kracht zijn. Je wordt geacht deze te
kennen en ernaar te handelen.
Vóór de examens
Bij het eerste examen is het van belang twintig minuten voor aanvang aanwezig te zijn in verband met de
wettelijk verplichte voorlezing van de examenbesluiten. Ook bij alle andere examens dien je een kwartier
voor aanvang in de examenzaal aanwezig te zijn. Aangezien we graag het examen op tijd willen beginnen,
is het nodig dat je op tijd verschijnt. Het behouden van de rust en concentratie is deze dagen een
belangrijk goed. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor de andere leerlingen.

Tijdens de examens
Als een kandidaat te laat komt, mag de tijd niet worden ingehaald. Een leerling die meer dan 30 minuten
te laat komt, mag niet meer worden toegelaten.
De toegestane hulpmiddelen die je tijdens het examen mag gebruiken, staan met toelichting in bijlage 2.
Alle in de bijlage niet genoemde hulpmiddelen en boekjes zijn verboden. Er mogen dus inderdaad geen
jassen en petten, geen gsm’s, geen horloges met zend-ontvangmogelijkheden en/of geheugenfuncties,
geen pennenmapjes, geen tassen, boeken, aantekeningen of papier in het examenlokaal worden
meegenomen. Wanneer wordt geconstateerd dat je tijdens een examenzitting toch een van deze zaken
(bijvoorbeeld je gsm) bij je hebt, wordt dit als fraude beschouwd. Zodra een surveillant fraude constateert
zal hij hiervan melding maken op het proces verbaal en het bevoegd gezag hiervan in kennis stellen. De
betrokken examenkandidaat krijgt een nieuw papier en werkt verder aan het examen. Het bevoegd gezag
kan verschillende sancties nemen. Variërend van een ‘1’ voor het betreffende onderdeel tot complete
uitsluiting van het examen.
Noteer rechts op elk in te leveren papier je naam, links je examennummer. Je examennummer hangt op
de auladeur en de deur van de gymzalen.
Het definitieve examenwerk moet met pen of ballpoint, alleen zwart of blauw, geschreven zijn. Potlood
alleen gebruiken bij tekeningen en grafieken.
Het gebruik van Tipp-ex of andere correctiemiddelen is verboden. Let hierop: het is zeker niet ondenkbaar
dat een tweede corrector het examen ongeldig wenst te verklaren als je deze zaken wel gebruikt.
Het einde van een examen
Kandidaten mogen uit de examenzaal vertrekken alleen op “volle” en “halve” uren en een kwartier vóór
het einde van de zitting, nadat zij hun werk compleet en eigenhandig aan een surveillant hebben
overhandigd. Je verlaat de zaal nooit zonder dat je het werk aan de surveillant ter hand hebt gesteld. De
opgave blijft op de tafel liggen en mag beslist niet worden meegenomen.
Let erop dat je de zaal niet verlaat met een blaadje dat je had moeten inleveren: het is niet toegestaan de
zaal weer in te gaan en dat blaadje alsnog in te leveren.
Als je voortijdig de zaal verlaat zullen de toezichthouders ervoor zorgen dat de examenwerken na de
officiële sluiting verzameld worden. De opgaven die duidelijk van een naam voorzien zijn zullen apart
gehouden worden in een daartoe bestemde krat. Na sluiting van de examenzitting (na de verlengde tijd)
kunnen de opgaven onder de trap in het souterrain op een tafel gehaald worden.
De uitslag
De uitslagdatum is woensdag 13 juni. De kandidaten die in eerste instantie niet geslaagd zijn, krijgen
woensdag 13 juni tussen 17.00 en 18.00 uur telefonisch bericht. Je wordt hiervoor tussen die uren gebeld
op het thuisnummer. Indien het absoluut nodig is dat je op een ander telefoonnummer moet worden
gebeld, geef je dat door aan je mentor. Zorg ervoor dat voor school honderd procent duidelijk is op welk
nummer moet worden gebeld.
De leerlingen die nog niet geslaagd zijn (of hun ouders) zijn verplicht op woensdag 13 juni tussen 18.30
uur en 19.30 uur de eerste en voorlopige, schriftelijke uitslag samen met het herkansingsformulier op
school af te halen.
De overige leerlingen (of hun ouders) zijn verplicht op woensdag 13 juni tussen 19.30 uur en 20.30 uur de
eerste voorlopige schriftelijke uitslag samen met het herkansingsformulier op school af te halen. De
schriftelijke uitslag omvat de voorlopige uitslag: het S.E.-cijfer, C.E.-cijfer en het eindcijfer. Alle leerlingen
hebben de kans een vak te herkansen. Willen ze daar gebruik van maken dan moeten ze dit dezelfde
avond aan hun mentor bekend maken. De mentor zal dan de leerling een herkansingsformulier
meegeven.

Leerlingen die één vak willen herkansen (zie examenreglement), moeten het herkansingsformulier
meteen of uiterlijk de dag erna, donderdag 14 juni, vóór 9.30 uur ingevuld en ondertekend bij de
administratie hebben ingeleverd. Doet men dit niet of niet tijdig, dan ziet men af van het herkansingsrecht
en wordt de eerste voorlopige uitslag automatisch de definitieve uitslag. Minderjarige leerlingen moeten
dit laten ondertekenen door de ouders.
De 2e periode van het Centraal Eindexamen (=herexamen/herkansing) is van dinsdag 19 juni t/m
donderdag 21 juni. Op vrijdag 23 juni staat het tweede tijdvak voor de zogenaamde aangewezen vakken
gepland.
Over het exacte rooster informeren we jullie zodra dat aan de orde is.
De uitslag van het herexamen (het tweede tijdvak C.E.) wordt bekend gemaakt op vrijdag 29 juni. Ook dan
zal de mentor bellen over de uitslag.
De diploma-uitreiking gymnasium vindt plaats op maandag 2 juli om 19.30 uur.
De diploma-uitreiking havo vindt plaats op dinsdag 3 juli om 13.30 uur
De diploma-uitreiking atheneum vindt plaats op dinsdag 3 juli om 19.30 uur.
Namens alle medewerkers wensen wij jullie tijdens deze examenperiode veel energie, concentratie en
helderheid van geest. SUCCES!
Met vriendelijke groet,
Paul Vaessen
examensecretaris vwo
John Vroemen
examensecretaris havo

Bijlage 1: lijst met hulpmiddelen en toelichting daarop
Bijlage 2: hulpmiddelen kandidaten met een beperking
Bijlage 3: het examenrooster eerste tijdvak

