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Inleiding 

 
In dit examenboekje vind je alle informatie over het centraal examen (CE) en het centraal schriftelijk 

praktisch examen (CSPE).  

Het centraal examen voor GT en THavo leerlingen zal dit jaar plaatsvinden in de Venlonazaal, gelegen aan 

de Hogeweg 10-16 naast het Valuascollege. Voor leerlingen met faciliteiten zal het examen in lokaal 31.09 

of 31.13 plaatsvinden. 

 

Al je na het lezen van dit boekje nog vragen hebt over het aanstaande examen ga je naar je mentor.   

 

Voor vragen over:  

 de organisatie van de eindexamens VMBO 

 de cijferlijsten 

 de examenregelgeving 

 

kun je je wenden tot het examensecretariaat (kantoor 30.04) 

 dhr. H. Kerkhoff,  tel. 077-3590494 of  

dhr. T. Assel ,  tel. 077-3590462 

 

 

Veel succes bij het eindexamen en veel goeds binnen je vervolgopleiding. 

Namens directie en leerkrachten van het Valuascollege 

 

H. Kerkhoff en T. Assel,  examensecretariaat 
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Examenkalender schooljaar 2016-2017 
 
 

2016-2017 DATUM ACTIVITEIT 

Week 22 01/06 PTA 2016-2017 staat op de site van het Valuascollege 

   

Week 49 05/12 t/m 09/12 SE toetsweek 1 

   

Week 50 13/12 Cijfers SE1 week staan vanaf 12.00 uur in magister 

 14/12 Voorlopige PTA lijst 

 15/12 Aanvraag herkansing SE week 

   

Week 51 20/12 Herkansing SE week 

 21/12 Cijfers herkansingen in magister voor 12.00 uur 

 22/12 Definitieve PTA lijst 

   

Week 2-3 10/01 t/m 23/01 1e afnameperiode Rekentoets 2F en 3F 

   

Week 10-11 07/03 t/m 20/03 2e afnameperiode Rekentoets 2F en 3F 

   

Week 12 20/03 t/m 24/03 SE toetsweek 2 

   

Week 13 28/03 Cijfers SE week staan vanaf 12.00 uur in magister 

 29/03 Voorlopige PTA lijst 

 30/03 Aanvraag herkansing SE week 

   

Week 14 04/04 Herkansingen SE week 

 07/04 Cijfers herkansingen in magister voor 12.00 uur 

Week 16 19/04 Definitieve Eindcijferlijst School Examen (PTA) 

   

Week 12 Vanaf 20 maart CPE tekenen 

Week 15-16 10/04 t/m 21/04 CSPE beroepsgericht vak Technologie 

   

Week 17-18 24/04 t/m 05/05 Meivakantie 

   

Week 19-20 12/05 t/m 23/05 CSE gemengde Theoretische leerweg en THavo 

   

Week 22-23 29/05 t/m 09/06 3e afnameperiode Rekentoets 2F 

   

Week 24 14/06 Uitslag eindexamen na 15.00 uur 

 15/06 Aanvraag herexamen vóór 12.00 uur 

                            

Week 25 19/06 t/m 22/06 Herexamens 

   

Week 26 30-06 Uitslag  herexamens 

   

Week 27 03/07 Diploma uitreiking 4GT en 4THavo 
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Richtlijnen voor de examenkandidaten  GL en  

TL tijdens het eindexamen 2017 
 

 

Aan de examenkandidaten en hun ouders 

 

Voor de examenkandidaten nadert het einde van hun studietijd aan onze onderwijsgemeenschap zeer snel. 

Daarom volgt hieronder een overzicht van wat er nog te gebeuren staat. 

 

Gebruikte afkortingen: 

GL: Gemengde leerweg 

TL: Theoretische leerweg 

CSE: Centraal Schriftelijk Examen 

SE: Schoolexamen cijfer 

CE: Centraal Examen cijfer 

CPE : Centraal Praktisch Examen 

CSPE: Centraal Schriftelijk en Praktisch Examen 

PTA: Programma van Toetsing en Afsluiting 

PO: Praktische Opdracht 

 

 

 

 

Digitale examens 
 

Reeds enkele jaren neemt het gebruik van de computer tijdens de reguliere lessen steeds meer toe. Ook de 

lesmethodes en boeken hebben steeds vaker opdrachten die via de computer moeten worden gemaakt. Een 

logisch gevolg is, dat sinds enkele jaren ook tijdens de examens gebruik moet worden gemaakt van de 

computer. Vooral tijdens de praktijkexamens, die tezamen met de theorie worden afgenomen (het CSPE) is 

dit al jaren het geval. Ook tijdens de examens voor de Gemende Leerweg wordt bij Technologie en 

Rekenen de computer ingezet. 

 

De correctie door de examinatoren gebeurt per computer en wordt rechtstreeks doorgestuurd naar het CITO. 

De school is gedeeltelijk vrij om deze examens af te nemen in de maanden april en mei. Het herexamen kan 

in de maand juni plaatsvinden. De keuze die onze school heeft gemaakt is te vinden in het examenrooster 

dat verderop in dit boekje staat afgedrukt. Deze data wijken dus af van de landelijk vastgestelde data voor 

de ”papieren” examens! 
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Berekening  Eindcijfer : 
 

 

 Algemene vakken:                                    Centraal Schriftelijk Examen   =   CE 

 

 Beeldende vakken 2 (tekenen):  

Centraal Praktijk Examen + Centraal Schriftelijk Examen                          =  CE 

                                              2 

 Beroepsgerichte programma (technologie) binnen GL:      CSPE          =  CE 

 

 

 

Berekening Eindcijfer: 
 

 GL en TL   algemene en beroepsgerichte vakken: 

 

Schoolexamen + Centraal Examencijfer                       =   Eindcijfer 

                             2 

                                         

 Alle leerwegen Maatschappijleer:  Schoolexamen      =   Eindcijfer 

 

 Lichamelijke Opvoeding 2:  Schoolexamen      =   Eindcijfer 

 

 

 

 

Slaag/zak regeling VMBO: 
 

Een leerling is geslaagd als: 

 

1 Het gemiddelde cijfer voor alle Centrale Examens niet afgerond 5,5 of hoger is. 

2 Het eindcijfer voor Nederlands mag niet lager zijn dan een vijf 

3 Hij één vijf heeft en de rest zes of hoger. 

4 Hij één vier heeft en de rest zes of hoger, waarvan tenminste één zeven of hoger. 

5 Hij twee vijven heeft en de rest zes of hoger, waarvan tenminste één zeven of hoger. 

6 Hij heeft de rekentoets afgelegd (ongeacht het daarvoor behaalde cijfer). 

 

 

Lichamelijke Oefening,  Kunstvakken1 en bij GL/TL het sectorwerkstuk moeten G of V zijn.  

Deze worden ook op de cijferlijst vermeld. 
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Herexamen/Herkansing 
 

Na de eerste uitslagbepaling mag elke kandidaat een herexamen/herkansing maken in één vak waarvoor een 

CSE of CSPE is. 
 

Deze herexamens/herkansing vinden plaats in het zgn. tweede tijdvak van maandag 19 juni t/m donderdag 22 

juni 2017. 

 

De kandidaat die voor herexamen/herkansing in aanmerking komt, bepaalt aan de hand van de behaalde 

cijfers en gelet op de regels voor slagen (na overleg met de secretaris eindexamen en/of de examinatoren en 

in overleg met zijn ouders) voor welk vak hij een herexamen/herkansing zal aanvragen. 

 

De kandidaat moet dit herexamenherkansing schriftelijk aanvragen, uiterlijk donderdag 15 juni 2017 vóór 

12.00 uur bij het examensecretariaat (30.04) 

Indien een kandidaat het herexamen/herkansing niet tijdig heeft aangevraagd, wordt de eerste uitslag 

definitief. 

 

 

Bepaling definitief eindcijfer 

 

Bij herexamen/herkansing geldt dat het hoogst behaalde cijfer (het oorspronkelijke cijfer of het cijfer 

herexamen) telt. 

 

 

Regeling afronding cijfers 
 

Alle PTA cijfers worden afgerond op 1 decimaal, evenals het SE-cijfer en het CE-cijfer. 

Hiervoor geldt de regel: De tweede decimaal bepaalt de afronding. 

7,44 = 7,4 

7,45 = 7,5 

7,47 = 7,5 

 

De eindcijfers van het examen worden ten slotte afgerond op een geheel getal. Hierbij geldt de regel:     

De eerste decimaal bepaalt de afronding. 

7,45 = 7 

7,49 = 7 

7,50 = 8 

 

Opmerking: Met een eventueel derde decimaal wordt nooit rekening gehouden. 

 

 

 

Uitslag examens 
 

De uitslag van de examens wordt aan alle kandidaten telefonisch medegedeeld op woensdag 14 juni 2017 

vanaf 15.00 uur. Zorg dat je dan bereikbaar bent op het door jezelf opgegeven telefoonnummer. 

Geslaagde kandidaten komen om 16.30 uur na het telefoontje naar school om de voorlopige eindexamenlijst 

op te halen. Leerlingen die afgewezen zijn komen direct na de  uitslag naar school en melden zich bij het 

eindexamensecretariaat i.v.m. het aanvragen van een herexamen. 
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MEDEDELINGEN VOOR DE EINDEXAMENKANDIDATEN  
  

1. Zie voor de juiste examendata en tijden het examenrooster. 

 

2. De examenkandidaten dienen minimaal 15 minuten vóór het begin van een eindexamen op de 

examenlocatie de Venlonazaal aanwezig te zijn. Voor de leerlingen met faciliteiten geldt dat ze het 

examen maken in lokaal 31.09 of 31.13. 

 

3. Kandidaten zijn 5 minuten vóór aanvang van het examen in het examenlokaal aanwezig. Dit is 

noodzakelijk om tijdig, voordat het examen begint, aan elke kandidaat het examenwerk van de 

vereiste leerweg te kunnen aanreiken. De surveillant raadpleegt hierbij het protocol. 

 

4. Tassen, jassen, e.d. mogen niet naar het examenlokaal worden meegenomen. Mobiele telefoons 

staan uit en zijn niet zichtbaar!!! 
 

5. Tussen de eindexamens zorgen de examenkandidaten voor rust rondom de examenzaal. 

 

6. Indien de kandidaat zonder geldige reden te laat bij een toets verschijnt, kan hij uiterlijk tot een half 

uur na het begintijdstip van de toets tot het examenlokaal worden toegelaten. Hij levert zijn werk 

in op het tijdstip dat voor de andere kandidaten geldt. 

 

7. De kandidaat volgt stipt de aanwijzingen van de directeur, de secretaris en de toezichthouders. 

 

8. Het werk wordt gemaakt op papier, gewaarmerkt en verstrekt door de school. Ook het gewaarmerkte 

kladpapier wordt door de school verstrekt. Kandidaten mogen geen papier meenemen naar het 

examenlokaal. 

 

9. Het examenwerk mag niet met potlood worden gemaakt. 

 

10. Zie voor toegestane of verplichte hulpmiddelen bij het schriftelijk examen de bijgevoegde lijst. (blz. 

9)  Behalve schrijfgereedschap mogen geen andere hulpmiddelen, dan op de lijst per vak 

aangegeven, meegenomen worden. 

 

11. De kandidaat vermeldt zijn examennummer, zijn naam, op het bovenblad het aantal ingeleverde 

bladen, en de naam van de betrokken examinator (vakdocent). 

 

12. Zonder toestemming van een toezichthouder mag een kandidaat zich gedurende een toets van het 

examen niet verwijderen uit het examenlokaal. 

 

13. Het eerste uur en vanaf een kwartier voor het einde van het examen mogen de kandidaten het 

examenlokaal niet verlaten. Tussen deze tijden mogen de examenkandidaten op het teken van de 

surveillanten iedere 10 minuten het examenlokaal verlaten.  

 

14. Voordat kandidaten de examenzaal verlaten, controleren de toezichthouders het werk op naam, 

nummer, etc. De toezichthouders controleren bovendien of alle kandidaten hun werk volledig 

hebben ingeleverd. 

 

15. De kandidaten mogen bij het verlaten van de examenzaal niets meenemen. Na afloop van het 

examen kunnen kladpapier of examenstukken, die van naam zijn voorzien, worden opgehaald.  

 

16. Indien een kandidaat zich onttrekt aan (een onderdeel van) het centraal examen of schoolonderzoek, 

c.q. in strijd handelt (of heeft gehandeld) met het examenreglement, c.q. zich schuldig maakt (of 

heeft gemaakt) aan bedrog of enige andere onregelmatigheid, kan de onderwijsdirecteur maatregelen 
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treffen. Onder “het zich onttrekken aan” wordt mede verstaan het zonder geldige redenen niet 

aanwezig zijn bij een toets, het niet tijdig inleveren van het (de) voorgeschreven werkstuk(ken), de 

voorgeschreven praktische opdrachten en handelingsdelen, het zich onttrekken aan de 

werkstukbegeleiding, het niet tijdig inleveren van de boekenlijsten. Kortom iedere afwijking van de 

in dit reglement of in de stofomschrijving vastgestelde regels. 

 

17. De maatregelen, die al dan niet in combinatie met elkaar genomen kunnen worden, kunnen zijn: 

a. het toekennen van het cijfer 1 voor een toets; 

b. het ontzeggen van de deelname of de verdere deelname aan het examen; 

c. het ongeldig verklaren van de reeds afgenomen examentoetsen; 

d. het bepalen dat het diploma en de cijferlijst slechts kunnen worden uitgereikt na een 

hernieuwd examen in door de onderwijsdirecteur aan te wijzen onderdelen. 

Indien het hernieuwd examen betrekking heeft op één of meer onderdelen van het centraal 

examen, legt de kandidaat dat examen af in het volgend tijdvak van het centraal examen, dan 

wel ten overstaan van de staatsexamencommissie. 

Bij het te laat inleveren van het sectorwerkstuk wordt de kwalificatie voldoende of goed niet 

toegekend. 

 

18. Indien de onregelmatigheid pas na afloop van het schoolexamen wordt ontdekt, kan de 

onderwijsdirecteur het schoolexamen ongeldig verklaren hetgeen tevens ontzegging van deelneming 

aan het centraal examen inhoudt, ofwel bepalen, dat het schoolexamen slechts geldig is na een 

hernieuwd schoolexamen in de door de onderwijsdirecteur en examinatoren aan te wijzen 

onderdelen en op de door hen te bepalen wijze. 

 

19. Alvorens een beslissing ingevolge 17 of 18 wordt genomen, hoort de onderwijsdirecteur de 

kandidaat. De kandidaat kan zich door een door hem aan te wijzen meerderjarige laten bijstaan. De 

onderwijsdirecteur deelt zijn beslissing mede aan de kandidaat, zo mogelijk mondeling en in ieder 

geval schriftelijk. In de schriftelijke mededeling wordt tevens gewezen op het bepaalde in 20. 

 

20. De kandidaat kan tegen een beslissing van de schooldirecteur in beroep gaan bij de door het bevoegd 

gezag van de school in te stellen commissie van beroep (zie art. 15 van het examenreglement). 

 

21. Het beroep wordt binnen drie dagen nadat de beslissing schriftelijk ter kennis van de kandidaat is 

gebracht, schriftelijk bij de commissie van beroep ingesteld. De commissie stelt een onderzoek in en 

beslist binnen twee weken over het beroep tenzij zij de termijn met redenen omkleed heeft verlengd 

met ten hoogste twee weken.  

De commissie stelt bij haar beslissing zo nodig vast op welke wijze de kandidaat alsnog in de 

gelegenheid zal worden gesteld het eindexamen geheel of gedeeltelijk af te leggen onverminderd het 

bepaalde in 17d. De commissie deelt haar beslissing schriftelijk mede aan de kandidaat, de 

onderwijsdirecteur en de inspectie. 

 

22. De onderwijsdirecteur reikt aan elke kandidaat die eindexamen heeft afgelegd een lijst uit waarop 

zijn vermeld: de cijfers voor het schoolexamen, indien dat zich voordoet volgens welk programma 

elk vak is geëxamineerd en de cijfers voor het centraal examen, de eindcijfers voor de 

examenvakken, alsmede de uitslag van het eindexamen. 

 

23. De onderwijsdirecteur reikt aan elke voor het eindexamen geslaagde kandidaat een diploma uit, 

waarop alle vakken zijn vermeld die bij de bepaling van de uitslag zijn betrokken. Duplicaten van 

diploma’s worden niet uitgereikt. 

 

24. Indien een kandidaat examen heeft afgelegd in meer dan het voorgeschreven aantal vakken worden 

de eindcijfers van de vakken, die niet bij de bepaling van de uitslag zijn betrokken, vermeld op de 

cijferlijst tenzij de kandidaat daartegen bezwaar heeft. 
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VERPLICHTE HULPMIDDELEN BIJ HET 

EXAMEN: 

 
 

Kandidaten moeten tijdens alle examens beschikken over de volgende hulpmiddelen: 

 Leerlingenpas 

 Schrijfmateriaal  (blauw of zwart schrijvende pen)       

 Blauw en rood kleurpotlood      

 Tekenpotlood 

 Liniaal met millimeterverdeling 

 Geodriehoek  

 Passer         

 Vlakgom        

 Woordenboek Nederlands bij alle vakken (zelf meenemen) 

 Gebruik van een ééndelig verklarend woordenboek is toegestaan bij Duits examen en Engels 

examen. (deze worden door school verstrekt) 

 Gebruik van de binas bij NASK1 en NASK2 is toegestaan. (wordt door school verstrekt.) 

 Rekenmachine 

 

 

De school verstrekt geen rekenapparatuur. 

 

Rekenapparaat 

Het is NIET toegestaan een rekenapparaat te gebruiken dat: 

1. op het lichtnet moet worden aangesloten 

2. tijdens het examen opgeladen moet worden 

3. geluidsoverlast bezorgt 

4. is voorzien van schrijfrollen, alarminstallaties, zend- en/of ontvangstmogelijkheden 

5. groter van afmeting is dan het zogenaamde zakformaat 

6. alfanumeriek is (woorden, formules en dergelijke op het uitleesvenster zijn dus niet toegestaan) 

7. programmeerbaar is. 

 
Woordenboek Nederlands: 

 Is toegestaan  bij alle centrale schriftelijke examens . 

 Niet toegestaan CSPE technologie en CPE tekenen (wel bij CSE tekenen) 
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CSPE TECHNOLOGIE  GEMENGDE 

LEERWEG  2017 
  

 

 

Tijd: 8.30 uur tot 16.00 uur in   lokaal 31.09    Valuascollege 
 

(pauzes 11.00 – 11.20 uur,13.00 – 13.30 uur en 15.00 – 15.10 uur) 

 

 

Benodigdheden:  

     * Pen    * Potlood    * Gum    * Rekenmachine    * Leerling-pasje 

 

Woordenboek: 

Bij het examen van technologie is het NIET toegestaan om een woordenboek te gebruiken! 
 

 

 

EXAMINATOREN:   dhr. W. Keijsers en dhr. D. Verbruggen 
 

Examen technologie 2017 
Voornaam Tussenvoegsel(s) Achternaam Datum 

Kaylee van Boekhold maandag 10 april 2017 

Heleen   Claessens maandag 10 april 2017 

Kevin   Crommentuyn maandag 10 april 2017 

Nina   Dousen maandag 10 april 2017 

Michiel   Feijen maandag 10 april 2017 

Eva   Hanckx maandag 10 april 2017 

Moritz   Heijdt maandag 10 april 2017 

Robin   Langen maandag 10 april 2017 

Danilo   Mevissen maandag 10 april 2017 

Esra   Peeters maandag 10 april 2017 

Jesse van Rensen maandag 10 april 2017 

Ruben   Ringens maandag 10 april 2017 

Imane   Sabik maandag 10 april 2017 

Ertan   Sari maandag 10 april 2017 

Sem   Timmermans maandag 10 april 2017 

Yob van der Vliet maandag 10 april 2017 

Kuba   Wojtasinski maandag 10 april 2017 

Giovanni   Backes dinsdag 11 april 2017 

Evan   Baur dinsdag 11 april 2017 

Stan   Beeks dinsdag 11 april 2017 

Tieme van den Bekerom dinsdag 11 april 2017 

Meggie van den Beuken dinsdag 11 april 2017 

Kacper   Donda dinsdag 11 april 2017 

Julianno   Douben dinsdag 11 april 2017 

Jens   Flinsenberg dinsdag 11 april 2017 
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Marijke   Greve dinsdag 11 april 2017 

Wessel   Hegger dinsdag 11 april 2017 

Délano   Hendriks dinsdag 11 april 2017 

Lino   Heuvelmans dinsdag 11 april 2017 

Aimee   Scheijven dinsdag 11 april 2017 

Max   Willemsen dinsdag 11 april 2017 

Savannah   Winowattan dinsdag 11 april 2017 

Kenny   Wu dinsdag 11 april 2017 

John   Yates dinsdag 11 april 2017 

Hugo   Jaasma woensdag 12 april 2017 

Max van der Krabben woensdag 12 april 2017 

Samuel   Kraus woensdag 12 april 2017 

Bekim   Neziraj woensdag 12 april 2017 

Yoshua   Parami woensdag 12 april 2017 

Lars van Pinxteren woensdag 12 april 2017 

Bo   Schattorjé woensdag 12 april 2017 

Jorben   Schimkat woensdag 12 april 2017 

Renske   Schoenmakers woensdag 12 april 2017 

Sophie   Scholten woensdag 12 april 2017 

Gwen   Schoofs woensdag 12 april 2017 

Ieuan   Smithers woensdag 12 april 2017 

Lorena   Storm woensdag 12 april 2017 

Loek   Thijssen woensdag 12 april 2017 

Sam   Timmermans woensdag 12 april 2017 

Danique   Vullings woensdag 12 april 2017 

Jasper van Wijlick woensdag 12 april 2017 

Luna   Arends donderdag 13 april 2017 

Finn   Daemen donderdag 13 april 2017 

Pien   Dingemans donderdag 13 april 2017 

Lois   Erprath donderdag 13 april 2017 

Tom   Frings donderdag 13 april 2017 

Dominic   Garcia donderdag 13 april 2017 

Bora   Gezgin donderdag 13 april 2017 

Britt   Grönefeld donderdag 13 april 2017 

Isabella   Holten donderdag 13 april 2017 

Femke   Horstermans donderdag 13 april 2017 

Luke   Jacobs donderdag 13 april 2017 

Mert Can   Kiliç donderdag 13 april 2017 

Joshua   Lamers donderdag 13 april 2017 

Olexandr   Platonov donderdag 13 april 2017 

Tom   Slijk donderdag 13 april 2017 

Ilani   Steegh donderdag 13 april 2017 

Verena   Steegh donderdag 13 april 2017 

Jodie de Bijl vrijdag 14 april 2017 

Joni   Brueren vrijdag 14 april 2017 

Jesse   Coenen vrijdag 14 april 2017 

Max   Cole vrijdag 14 april 2017 

Lars   Cremers vrijdag 14 april 2017 

Lindy   Cremers vrijdag 14 april 2017 

Gido   Faassen vrijdag 14 april 2017 



 12 

Kim   Janssen vrijdag 14 april 2017 

Anna   Jovanoski vrijdag 14 april 2017 

Ilja   Kreutz vrijdag 14 april 2017 

Ziggy   Lenders vrijdag 14 april 2017 

Claire   Mulders vrijdag 14 april 2017 

Niene   Odenhoven vrijdag 14 april 2017 

Eileen   Peeters vrijdag 14 april 2017 

Soleil van Rhee vrijdag 14 april 2017 

Mille de Rijk vrijdag 14 april 2017 

Julia   Saris vrijdag 14 april 2017 

Sam   Deenen dinsdag 18 april 2017 

Kim   Driessen dinsdag 18 april 2017 

Kyle van Eck dinsdag 18 april 2017 

Wiek   Engels dinsdag 18 april 2017 

Bijke   Luijpers dinsdag 18 april 2017 

Isabel   Martens dinsdag 18 april 2017 

Bibi van der Meij dinsdag 18 april 2017 

Emina   Mujkanovic dinsdag 18 april 2017 

Guusje   Scheffer dinsdag 18 april 2017 

Zena van Steenkiste dinsdag 18 april 2017 

Esmée   Swemers dinsdag 18 april 2017 
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Planning examen tekenen 2017 
Belangrijke data 

Alle examenlessen vinden plaats in lokaal 13.01. 

10 

Ma 06 

m
rt 

Afronden en inleveren lopende opdrachten Wo 08 

Vr 10 

11 

Ma 13 

m
rt 

Mediatheek → opdracht ‘dromen’ 

Wo 15 Voorbereiden toetsweek  

Vr 17 Voorbereiden toetsweek 

12   

m
rt 

TOETSWEEK 

Vrijdag 24 maart: Toets tekenen 9.00 - 11.00 (faciliteiten lokaal: 8.30 - 11.00) 

13 

Ma 27 

m
rt 

 

Examenles 1 + 2 (in regulier blokuur op 29 of 31 maart) 

Overige lessen: voorbereiden examen 

Wo 29 

Vr 31 

14 

Ma 03 

a
p
r 

Examenles 3 (40 minuten) 

Wo 05 Voorbereiden examen 

Vr 07 Parijsreis 

15 

Ma 10 
a
p
ril 

Examenlessen in lokaal 13.01 

Groep 1: 08.30 – 12.30 (240 min) 

Groep 2: 13.00 – 16.00 (180 min) 

Di 11 

Examenlessen in lokaal 13.01 

Groep 1: 13.00 – 16.00 (180 min) 

Groep 2: 08.30 – 12.30 (240 min) 

Wo 12 

Examenlessen in lokaal 13.01 

Groep 1: 08.30 – 12.00 (210 min) 

Groep 2: 12.30 – 16.00 (210 min) 

16 Wo 19 

a
p
r 

Examenles in lokaal 13.01: 

Groep 1: 08.30 - 09.20 (50 min) 

Groep 2: 09.20 - 10.10 (50 min) 

17 + 18                                                                                     meivakantie 

19 

Ma 08 

M
e
i 

 

Voorbereiding examens Wo 10 

Do 12 Start examens 

21 Di 23 

m
e
i 

CSE Tekenen 9.00-11.00 uur 



 14 

Het CPE 

 

Op maandag 4 april start je met het CPE: het Centraal Praktisch Examen. Je krijgt in de 

tekenles het magazine ‘Dromen’ en het examenboekje uitgereikt. Op het magazine mag 

je niet schrijven, dit moet aan het eind van het examen bij de docent ingeleverd worden! In 

het examenboekje MOET je schrijven. Dit boekje moet aan het eind van iedere 

examenzitting ingeleverd worden bij de docent. 

Voor het CPE heb je 720 minuten de tijd. Er worden 820 minuten ingepland. De extra tijd 

compenseert de tijd die je kwijt bent met opstarten en opruimen. De planning van het 

praktijkexamen ziet er zo uit: 

 

Week 13  examenles 1 en 2 (in het reguliere blokuur op 29 of 31 maart) 

 

Week 14 → examenles 3 (op maandag 3 april) (let op! 40 minuten les) 

 

Week 15  examenles 4 t/m 14 

Maandag 10 april:  Groep 1: 08.30 – 12.30 (240 min) 

    Groep 2: 13.00 – 16.00 (180 min) 

 

Dinsdag 11 april:  Groep 1: 13.00 – 16.00 (180 min) 

Groep 2: 08.30 – 12.30 (240 min) 

 

Woensdag 12 april:  (Afronding werkstuk + reservedag) 

Groep 1: 08.30 – 12.00 (210 min) 

Groep 2: 12.30 – 16.00 (210 min) 

 

Week 16 → examenles 15 

Woensdag 19 april:  Groep 1: 08.30 – 09.20 (50 min) 

Groep 2: 09.20 – 10.10 (50 min) 

  

Na 12 april mag je niet meer aan je werkstuk werken! Mocht je tijdens het CPE (met 
een geldige reden) niet deel kunnen nemen aan een examenles, dan kun je deze les in 
overleg met de docent op woensdag 12 april inhalen. De onderwijsdirecteur de heer 
Verhorevoort bepaalt in overleg met je tekendocent of je reden geldig is. 
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Groepsindeling CPE 

 

Er zijn examenlessen in week 13, 14, 15 en 16. Alle lessen zijn in lokaal 13.01. 

In week 13 en 14 zijn ze in de reguliere lessen. Je volgt alle lessen met je eigen klas. 

Hieronder vind je voor de duidelijkheid de groepsindeling. 

 

 

 

Groep 1 (BTE3) 

 

Luna Arends 

Pien Dingemans 

Isabella Holten 

Femke Horstermans 

Kim Janssen 

 

Ziggy Lenders 

Bijke Luijpers 

Niene Odenhoven 

Eileen Peeters 

Julia Saris 

 

Bo Sijbers 

Ilani Steegh 

Verena Steegh 

Zena van Steenkiste 

Esmée Swemers 

 

Novi van de Ven 

 

Groep 2 (BTE6) 

 

Lieke de Boer 

Lisette van Brenk 

Tamar Coehorst 

Anne Derks 

Lois Erprath 

 

Danielle Heijmans 

Luke Jacobs 

Kim Janssen 

Marieke Kuppens 

Claire Mulders 

 

Nynke Palstra 

Melanie Peeters 

Noa Plucken 

Soleil van Rhee 

Guusje Scheffer 

 

Sammy Wijnands 
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CENTRAAL SCHRIFTELIJK EINDEXAMEN  2017 

GEMENGDE  en  THEORETISCH  LEERWEG 
 

 
 
datum 

 
tijd 

 
activiteit 

 
HULPMIDDELEN 

Vanaf 20/03  start CPE tekenen  
 
 

Vanaf 03/04  start CSPE beroepsgericht  
 
 

Vrijdag    

12 mei 
 

13.30-15.30 Nederlands  

Maandag  
 
15 mei 
 

09.00-11.00 
 
 

Maatschappijleer 2 
 
 

 
 

Dinsdag 09.00-11.00 Geschiedenis  

16 mei 13.30-15.30 Engels Woordenboek (wordt door 
school verstrekt) 

Woensdag 
 
17 mei 
 

09.00-11.00 
 
13.30-15.30 

Duits 
 
Wiskunde 

Woordenboek (wordt door 
school verstrekt) 
Geodriehoek, passer, 
rekenmachine 

Donderdag 
 
18 mei 

09.00-11.00 
 
13.30-15.30 
 

Muziek 
 
Economie 

 
 
 

Vrijdag  
 
19 mei 
 

 
 
13.30 - 15.30 
 

 
 
Nask 1 

 
Binas (wordt door school 
verstrekt) 

Maandag    

22 mei 13.30 - 15.30 Biologie  

Dinsdag 
 
23 mei 

09.00-11.00 
 
13.30-15.30 

Tekenen 
 
NSK2 

 
 
Binas (wordt door school 
verstrekt) 

Woensdag 
 
14 juni 

 
 
Na 15.00 uur 

 
 
Uitslag van het examen 

 

    

    

19, 20, 21 en 22  
juni 

 Herexamens  
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Lokaalindeling Centraal schriftelijk examen 2017 
 

Vrijdag 12 mei 4GT1 4GT2 4GT3 4GT4 4TH1 4TH2 Fac. GT Fac. TH 

                        

13.30 - 15.30 uur Nederlands       V1 V1 V1 V1 V2 V2 31.13 31.09 

                          

Maandag 15 mei 4GT1 4GT2 4GT3 4GT4 4TH1 4TH2 Fac. GT Fac. TH 

      Cluster MA21 MA26             

09.00 - 11.00 uur Maatschappijleer2       V1 V1         31.09 31.09 

                          

Dinsdag 16 mei 4GT1 4GT2 4GT3 4GT4 4TH1 4TH2 Fac. GT Fac. TH 

      Cluster GS2 GS5             

09.00 - 11.00 uur Geschiedenis        V1 V1         31.09 31.09 

                        

13.30 - 15.30 uur Engels       V1 V1 V1 V1 V2 V2 31.13 31.09 

                          

Woensdag 17 mei 4GT1 4GT2 4GT3 4GT4 4TH1 4TH2 Fac. GT Fac. TH 

      Cluster DU1 DU5 DU6   DU3 DU4     

09.00 - 11.00 uur Duits       V1 V1 V1   V2 V2 31.13 31.09 

      Cluster WI2 WI3 WI4   WI1 WI6     

13.30 - 15.30 uur Wiskunde       V1 V1 V1   V2 V2 31.13 31.09 

                          

Donderdag 18 mei 4GT1 4GT2 4GT3 4GT4 4TH1 4TH2 Fac. GT Fac. TH 

      Cluster EC2 EC3 EC4 EC5 EC6       

13.30 -15.30 uur Economie       V1 V1 V1 V2 V2   31.09 31.09 

                          

Vrijdag 19 mei 4GT1 4GT2 4GT3 4GT4 4TH1 4TH2 Fac. GT Fac. TH 

      Cluster NSK11 NSK14             

13.30 - 15.30 uur Nask 1       V1 V1         31.09 31.09 

                          

Maandag 22 mei 4GT1 4GT2 4GT3 4GT4 4TH1 4TH2 Fac. GT Fac. TH 

      Cluster BI2 BI4 BI6           

13.30 - 15.30 uur Biologie       V1 V1 V1       31.09 31.09 

                          

Dinsdag 23 mei 4GT1 4GT2 4GT3 4GT4 4TH1 4TH2 Fac. GT Fac. TH 

      Cluster BTE3 BTE6             

09.00 - 11.00 uur Tekenen       V1 V1         31.09 31.09 

      Cluster NSK21 NSK26             

13.30 -15.30 uur NSK 2       V1 V1         31.09 31.09 
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