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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 G(T) en THavo leerlingen zal dit jaar plaatsvinden in het Bristolpand, de 

ingang is via kantine 40. 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 dan naar je 

mentor.   

 

 

Voor vragen over:  

 de organisatie van de eindexamens VMBO 

 de cijferlijsten 

 de examenreglement 

 

kun je je wenden tot het examensecretariaat (kantoor 31.06)  

dhr. T. Assel ,   e-mail: tassel@ogvo.nl  of 

dhr. B. Dunnink,  e-mail: bdunnink@ogvo.nl 

 

 

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

Namens directie en docenten van het Valuascollege 

 

 

 

 

T. Assel en B. Dunnink,  examensecretariaat 
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Examenkalender schooljaar 2018-2019 
 

 

 

2018-2019 DATUM ACTIVITEIT 

Week 16 12/04 Definitieve Eindcijferlijst 
School Examen (PTA) 

   

Week 12 vanaf 18 maart CP  tekenen GL en THAVO 

   

Week 17-18 22/04 t/m 03/05 Meivakantie 

   

Week 19 09/05 t/m 21/05 CSE Gemengde Theoretische 
Leerweg en THavo 

   

Week 21 20/05 t/m 29/05 CSPE Dienstverlening en 
Producten GL leerjaar 4 

   

Week 24 12/06 Uitslag eindexamen na 15.00 
uur 

 14/06 Aanvraag herexamen vóór 
12.00 uur 

                            

Week 25 17/06 t/m 20/06 Herexamens CSE / CSPE 

   

Week 26 28/06 Uitslag  herexamens 

   

Week 27 01/07 Diploma uitreiking 4 Gemengd 
/Theoretisch en THavo 
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Informatie voor de examenkandidaat 
 

 

 

Gebruikte afkortingen: 

GL: Gemengde leerweg 

TL: Theoretische leerweg 

TH: THavo 

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 

Dienstverlening en Producten 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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Uitslagbepaling beroepsgericht programma 
 

 

Algemeen 
Het centraal examen (CE) over het beroepsgerichte profielvak is in de vorm van een centraal schriftelijk en 

praktisch examen (CSPE). Het behaalde cijfer voor het CSPE telt mee voor de 5,5 norm. Dit is het 

gemiddelde van alle centraal examencijfers dat een leerling moet halen om te kunnen slagen. 

 

 

Combinatiecijfer gemengde leerweg: 
Voor de bepaling van het combinatiecijfer voor het beroepsgericht programma (profielvak + twee 

beroepsgerichte keuzevakken) in de gemengde leerweg telt het eindcijfer van het profielvak net zo vaak 

mee als het aantal eindcijfers van de beroepsgerichte keuzevakken. 

 

De opbouw van het combinatiecijfer beroepsgericht programma in schema: 

 
 

 
 



 6 

Slaag / zakregeling 
 

De uitslag kan luiden: geslaagd of gezakt. 

 

Bij de uitslagbepaling spelen de volgende soorten cijfers een rol: 

 de behaalde cijfers die behaald zijn voor de centrale examens (inclusief het CSPE), en; 

 de behaalde eindcijfers (het gemiddelde van het CE en het SE voor een vak, of alleen het cijfer voor de 

vakken waarover alleen een SE is afgenomen, zoals de beroepsgerichte keuzevakken); 

 het combinatiecijfer (gecombineerd eindcijfer van de eindcijfers van de kleinere vakken, in dit geval de 

beroepsgerichte keuzevakken); 

 de behaalde eindcijfers gewaardeerd in letters (voldoende/goed, bijvoorbeeld voor lichamelijke 

oefening) 

 

 

Een leerling is geslaagd voor het eindexamen in de gemengde en theoretische 

leerweg als: 
 

1. Het gemiddelde cijfer voor de vakken van het CE ten minste een voldoende is. Dat is onafgerond een 

5,5. Als de leerling gemiddeld een 5,4 heeft gehaald, is hij dus gezakt. 
 

2. Daarnaast gelden de volgende voorwaarden: 

-Voor het vak Nederlandse taal is het eindcijfer vijf of meer gehaald. 

-De rekentoets is afgelegd. 
 

3. Ook geldt (uitgezonderd de rekentoets) dat de leerling alleen geslaagd is als: 

-alle eindcijfers een zes of hoger zijn of; 

-één eindcijfer een vijf is en alle andere eindcijfers een zes of hoger of; 

-één eindcijfer een vier is en de overige eindcijfers een zes of hoger, waarvan ten minste één eindcijfer 

een zeven of hoger is, of; 

-Voor twee vakken een eindcijfer vijf is gehaald en voor de overige eindcijfers een zes of hoger waarvan 

tenminste één eindcijfer een zeven of hoger is en; 

-Geen eindcijfer lager is dan een vier. 
 

4. Verder geldt dat de leerling een ‘voldoende’ of een ‘goed’ moet hebben gekregen voor de vakken 

lichamelijke opvoeding en kunstvakken I. 
 

5. Ten slotte moet de leerling een lob-dossier hebben samengesteld. Het lob-dossier wordt niet 

beoordeeld met een cijfer of een waardering zoals ‘voldoende/goed’. Wel moeten de activiteiten die in 

het kader van lob zijn uitgevoerd voldoen aan de eisen zoals die in het programma van toetsing en 

afsluiting (PTA) van de school zijn opgenomen.  
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Uitslag examens 
 

De uitslag van de examens wordt aan alle kandidaten telefonisch medegedeeld op woensdag 12 juni 2019 

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

Alle geslaagde kandidaten komen na het telefoontje om 16.30 uur naar school om de voorlopige 

eindexamenlijst op te halen. Leerlingen die afgewezen zijn moeten zich melden bij het 

eindexamensecretariaat i.v.m. het aanvragen van een herexamen.  

 

 

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 17 juni t/m donderdag 
20 juni 2019. 
 
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 herexamen schriftelijk aanvragen, uiterlijk donderdag 13 juni 2019 vóór 12.00 uur 

bij het examensecretariaat (31.06) 

Indien een kandidaat het herexamen 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. 
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Mededelingen voor de eindexamenkanditaten 
  

1. Zie voor de juiste examendata en tijden het examenrooster (zie pagina 19) 
 

2. De examenkandidaten dienen minimaal 15 minuten vóór het begin van een eindexamen op de 
examenlocatie in het Bristolpand aanwezig te zijn. Voor de leerlingen met faciliteiten geldt dat ze 
het examen maken in lokaal 31.09 of 31.13. 

 

3. Tassen, jassen, e.d. mogen niet naar het examenlokaal worden meegenomen. Mobiele telefoons / 
smartwatches zijn niet toegestaan. 
 

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

5. 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. 

 

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

7. 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. 

 

8. Het examenwerk mag niet met potlood worden gemaakt. 
 

9. Zie voor toegestane of verplichte hulpmiddelen bij het schriftelijk examen blz. 11.  Behalve 
schrijfgereedschap mogen geen andere hulpmiddelen, dan op de lijst per vak aangegeven, 
meegenomen worden. 

 

10. De kandidaat vermeldt zijn examennummer, zijn naam, op het bovenblad het aantal ingeleverde 
bladen, en de naam van de betrokken examinator (vakdocent). 

 

11. Zonder toestemming van een toezichthouder mag een kandidaat het examenlokaal niet verlaten. 
 

12. 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.  

 

13. 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. 

 

14. 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.  

 
15. 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 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. 

 



 9 

16. 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. 
 

17. 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. 

 

18. 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. 

 

19. 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). 

 

20. 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. 

 

21. 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. 

 

22. 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. 

 

23. 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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Toegestane 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): 

o Is toegestaan  bij alle centrale schriftelijke examens . 

o Niet toegestaan bij CSPE technologie, CSPE dienstverlening en producten en CPE tekenen 

(wel bij CSE tekenen) 

 

 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. 
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CSPE Technologie – Gemengde leerweg 2019 
  
 

 

Examentijden: 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 2019 

 

Naam Datum examen 

Wyona Herman maandag 15 april 2019 

Max Cabooter maandag 15 april 2019 

Mex Schroembges maandag 15 april 2019 

Demi Vallen maandag 15 april 2019 

Veerle Behnke maandag 15 april 2019 

Bram Kuijpers maandag 15 april 2019 

Rens Maas maandag 15 april 2019 

Marilène Janssen maandag 15 april 2019 

Stijn Willemsen maandag 15 april 2019 
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CSPE Dienstverlening en Producten – Gemengde 
leerweg 2019 
 
 
Examentijd: 8.30 uur tot 16.00 uur in   lokaal 31.13    Valuascollege 
 

(pauzes 10.15 – 10.30 uur, 12.00 – 12.30 uur en 14.00 – 14.15 uur) 

 
Benodigdheden:  

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

* 1 paar sneakers 

* Oordopjes of koptelefoon (geen bluetooth) 

 
Woordenboek: 
Bij het examen van Dienstverlening en Producten is het NIET toegestaan om een woordenboek te 
gebruiken! 
 
 

EXAMINATOREN:   dhr. W. Keijsers en dhr. D. Verbruggen 
 
 
Datum: Woensdag 15 mei 2019 
Tijden: 08.30 – 16.00 uur 
Lokaal: 31.13 
 

nr. Voornaam tussenv. Achternaam Kookopdracht 

1 Clim   Heynen 8.45 - 10:15 

2 Sami   Kahlous 8.45 - 10:15 

3 Lisan   Lommen 8.45 - 10:15 

4 Salma   Mamouni 8.45 - 10:15 

5 Delano   Reitz 10.30 - 12.00 

6 Finn van de Ven 10.30 - 12.00 

7 Viggo van Bakel 10.30 - 12.00 

8 Noortje   Meijer 10.30 - 12.00 

9 Aukje   Wouterse 12:30 - 14:00 

10 Selena   Xhofleer 12:30 - 14:00 

11 Monia   Ben Hamida 12:30 - 14:00 

12 Emma de Brouwer 12:30 - 14:00 

13 Sigalle   Dickhoff 14:15 - 15:45 

14 Evie   Friesen 14:15 - 15:45 

15 Samet   Demir 14:15 - 15:45 

16 Picas   Noya 14:15 - 15:45 
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Datum: Maandag 20 mei 2019 
Tijden: 08.30 – 16.00 uur 
Lokaal: 31.13 
 

nr. Voornaam tussenv. Achternaam Kookopdracht 

1 Thuur   Coopmans 8.45 - 10:15 

2 Bas   Franssen 8.45 - 10:15 

3 Renzo   Geraets 8.45 - 10:15 

4 Lucas   Hesse 8.45 - 10:15 

5 Joëlle   Zanders 10.30 - 12.00 

6 Selin   Aydin 10.30 - 12.00 

7 Melissa   Demirtas 10.30 - 12.00 

8 Zoë   Heuts 10.30 - 12.00 

9 Sjoerd   Steegs 12:30 - 14:00 

10 Syd   Stohr 12:30 - 14:00 

11 Niels   Verhagen 12:30 - 14:00 

12 Sophie   Driessen 12:30 - 14:00 

13 Naomi   Munninghof 14:15 - 15:45 

14 Audrey   Peulen 14:15 - 15:45 

15 Loeke   Thissen 14:15 - 15:45 

16 Luis   Thönnessen 14:15 - 15:45 

 

 

 

Datum: Dinsdag 21 mei 2019 
Tijden: 08.30 – 16.00 uur 
Lokaal: 31.13 
 

nr. Voornaam tussenv. Achternaam Kookopdracht 

1 Baris   Yildirim 8.45 - 10:15 

2 Luuk   Slaats 8.45 - 10:15 

3 Mitch   Willemsen 8.45 - 10:15 

4 Leike   Basten 8.45 - 10:15 

5 Yassine   Hedi 10.30 - 12.00 

6 Noel   Keijzer 10.30 - 12.00 

7 Justin   Kusters 10.30 - 12.00 

8 Django   Peeters 10.30 - 12.00 

9 Babs van Rensch 12:30 - 14:00 

10 Roos van Soest 12:30 - 14:00 

11 Quinty   Trommelen 12:30 - 14:00 

12 Mira   Al Dasuki 12:30 - 14:00 

13 Ilse   Dings 14:15 - 15:45 

14 Varvara   Ntanatsidou 14:15 - 15:45 

15 Jana   Schalken 14:15 - 15:45 

16 Leyla   Çavdar 14:15 - 15:45 
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Datum: Woensdag 22 mei 2019 
Tijden: 08.30 – 16.00 uur 
Lokaal: 31.13 
 

nr. Voornaam tussenv. Achternaam Kookopdracht 

1 Amber   Brouwers 8.45 - 10:15 

2 Femke   Geerlings 8.45 - 10:15 

3 Aniek   Haanen 8.45 - 10:15 

4 Noah van Hagen 8.45 - 10:15 

5 Glenn   Holthuysen 10.30 - 12.00 

6 Ghazal   Javid 10.30 - 12.00 

7 Maurice   Raemaekers 10.30 - 12.00 

8 Jamahl   Smit 10.30 - 12.00 

9 Ilayda   Yilmaz 12:30 - 14:00 

10 Zara   Jansen 12:30 - 14:00 

11 Younes   El Abdellaoui 12:30 - 14:00 

12 Noa   Heus 12:30 - 14:00 

13 Puck   Meurs 14:15 - 15:45 

14 Puck   Sampers 14:15 - 15:45 

15 Sherani   Radhoe 14:15 - 15:45 

16 Manou   Seijsener 14:15 - 15:45 

 

 

 

Datum: Maandag 27 mei 2019 
Tijden: 08.30 – 16.00 uur 
Lokaal: 31.13 
 

nr. Voornaam tussenv. Achternaam Kookopdracht 

1 Gülten   Karasu 8.45 - 10:15 

2 Lichelle   Kusters 8.45 - 10:15 

3 Blanka   Roslaniec 8.45 - 10:15 

4 Joëlle   Schreurs 8.45 - 10:15 

5 Sophie de Swart 10.30 - 12.00 

6 Mayke   Theelen 10.30 - 12.00 

7 Sanne   Vanmaris 10.30 - 12.00 

8 Lamyae   Bezzat 10.30 - 12.00 

9 Dyonne   Bouten 12:30 - 14:00 

10 Stan   Mulders 12:30 - 14:00 

11 Noa   Schutte 12:30 - 14:00 

12 Jaap   Ewals 12:30 - 14:00 

13 Teun   Janssen 14:15 - 15:45 

14 Bas   Kuijpers 14:15 - 15:45 

15 Sven   Straatman 14:15 - 15:45 

16 Danny   Verstappen 14:15 - 15:45 
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Datum: Dinsdag 28 mei 2019 
Tijden: 08.30 – 16.00 uur 
Lokaal: 31.13 
 
nr. Voornaam tussenv. Achternaam Kookopdracht 

1 Nordin   Houben 8.45 - 10:15 

2 Maryska   Nowak 8.45 - 10:15 

3 Kenneth   Perez 8.45 - 10:15 

4 Ian de Vries 8.45 - 10:15 

5 Bram   Willems 10.30 - 12.00 

6 Sanne   Sanders 10.30 - 12.00 

7 Lynn   Simons 10.30 - 12.00 

8 Bo   Smeets 10.30 - 12.00 

9 Aniek van de Venne 12:30 - 14:00 

10 Anouk   Verbeek 12:30 - 14:00 

11 Shenna   Vossen 12:30 - 14:00 

12 Anne van Wijlick 12:30 - 14:00 

13 Iris   Everdij 14:15 - 15:45 

14 Eva   Hendriksen 14:15 - 15:45 

15 Emma   Schrage 14:15 - 15:45 

16       14:15 - 15:45 

 
 
 

Reservedag 
 
Datum: maandag 03 juni 2019 
Tijden: 08.30 – 16.00 uur 
Lokaal: 31.13 
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Planning examen tekenen 2019 
Belangrijke data 
 

Alle lessen vinden plaats op de tekenzolder (tenzij anders aangegeven) en vallen buiten de 

gewone lessen (en gaan dus voor op andere lessen). De planning van het praktijkexamen ziet er zo 

uit: 
 

 Groep 1 Groep 2 

Examenles 1 +2 Maandag 18 maart: Gezamenlijke start + oriëntatie 

Lesuur 4 + 5 – In de collegezaal 
11.20 - 13.00 

Examenles 3 +4 +5 Donderdag 4 april 
Lesuur 3 + 4 + 5 

10.10 - 13.00 

Vrijdag 22 maart 
Lesuur 5 + 6 + 7 

12.10 - 15.10 

Examenles 6 +7 +8 Vrijdag 5 april 
Lesuur 6 + 7 + 8 

13.30 - 16.00 

Donderdag 4 april 
Lesuur 6 + 7 + 8 

13.30 - 16.00 

Examenles 9 + 10 + 11 Maandag 8 april 
13.30 - 16.00 

Vrijdag 5 april 
Lesuur 3 + 4 + 5 

10.10 - 13.00 

Examenles 12 + 13 + 
14 

Donderdag 11 april 
13.30 - 16.00 

Woensdag 10 april 
13.30 - 16.00 

Examenles 15 + 16 15 april: Gezamenlijke evaluatie + afsluiting 

Lesuur 1 en 2 (in een nader te bepalen lokaal)  
8.30 – 10.10 

 

Na 11 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 

inhalen. De teamleider (Meneer Dekkers) bepaalt in overleg met je tekendocent of je reden geldig 

is. Let erop, dit is een officieel examen, een tandarts- of ortho-bezoek is geen geldige reden. 
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Groepsindeling CPE 
Er zijn examenlessen in weken 12 t/m 16. Alle lessen zijn in lokaal 13.01 (tenzij 
anders aangegeven). 
Je volgt de lessen NIET met je eigen klas, let dus goed op de groepsindeling 
hieronder. Deze staat vast. Kijk goed in het schema op pagina 16 wanneer jouw 
groep aan de beurt is. 
 
 
 
Groep 1      Groep 2 
 
Sami Kahlous     Iris Everdij 
Shenna Vossen     Wyona Herman 
Lisa Roomans     Manou Seijsener 
Femke Geerlings     Louisa Ammari 
Noortje Meijer     Zoë Heuts 
Blanka Roslaniec     Aurora Janssen 
Emma Schrage     Froukje Janssen  
Sanne Vanmaris     Sima Menick 
Niels Verhagen     Sam Roskam 
Joëlle Zanders     Sanne Sanders 
Amber Brouwers     Bo Smeets 
Melissa Demirtas     Selin Aydin 
Nienke Janssen     Maryska Nowak 
Isa Lensen      Jonah Thenu 
Imke Schmitz     Isa Saris 
Mette Mooren     Sophie de Swart 
Mees Joosten     Aniek van de Venne 
Thomas Coppus     Aukje Wouterse 
Lennart Driessen     Davey Prikanow 
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Centraal Schriftelijk Eindexamen  2019 

Gemengde en Theoretische Leerweg 
 

 
Datum 

 
Tijd 

 
Activiteit 

 
HULPMIDDELEN 

Vanaf 18/03  start CPE tekenen  
 

Vanaf 01/04  start CSPE beroepsgericht  

 
Donderdag    

09 mei 
 

13.30-15.30 Biologie  

Vrijdag 
 
10 mei 
 

 
 
13.30-15.30 
 

 
 
Nederlands 

 
 
 

Maandag 
 
13 mei 
 

09.00-11.00 Duits 
 
Economie 

Woordenboek (wordt door 
school verstrekt) 
 

Dinsdag 
 
14 mei 
 

09.00-11.00 
 
13.30-15.30 

Geschiedenis 
 
Nask1 

Binas (wordt door school 
verstrekt) 
 

Donderdag 
 
16 mei 
 

09.00-11.00 
 
13.30-15.30 

Muziek 
 
Wiskunde 

 
 
Geodriehoek, passer, 
rekenmachine 

Vrijdag 
 
17 mei 

 
 
13.30-15.30 
 

 
 
Engels 

 
 
Woordenboek (wordt door 
school verstrekt) 

Maandag 
 
20 mei 
 

09.00-11.00 
 
13.30-15.30 

Maatschappijkunde 
 
Nask2 

 
 
Binas (wordt door school 
verstrekt) 

Dinsdag  
 
21 mei 
 

 
 
13.30 -15.30 
 

 
 
Tekenen 
 

 

Woensdag 
 
12 juni 
 

 
 
Na 15.00 uur 

 
 
Uitslag van het examen 

 

17, 18, 19, en 20  
juni 
 

 Herexamens  
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Lokaal indeling centraal schriftelijk examen 2019 
 

Donderdag 9 mei 4GT1 4GT2 4GT3 4GT4 4TH1 4TH2 Fac. GT Fac. TH 

      Cluster BI3 BI6 BI7           

13.30 - 15.30 uur Biologie       Bristol Bristol Bristol       31.09 31.09 

                          

Vrijdag 10 mei 4GT1 4GT2 4GT3 4GT4 4TH1 4TH2 Fac. GT Fac. TH 

                        

13.30 -15.30 uur Nederlands       Bristol Bristol Bristol Bristol Bristol Bristol 31.09 31.13 

                          

Maandag 13 mei 4GT1 4GT2 4GT3 4GT4 4TH1 4TH2 Fac. GT Fac. TH 

      Cluster DU4 DU5a DU5b DU6 DU7       

09.00 - 11.00 uur Duits       Bristol Bristol Bristol Bristol Bristol   31.09 31.13 

                          

      Cluster EC3 EC4a EC4b EC6         

13.30 - 15.30 uur Economie       Bristol Bristol Bristol Bristol     31.09 31.09 

                          

Dinsdag 14 mei 4GT1 4GT2 4GT3 4GT4 4TH1 4TH2 Fac. GT Fac. TH 

      Cluster GS6               

09.00 - 11.00 uur Geschiedenis       Bristol           31.13 31.13 

                          

      Cluster Nask 13 Nask16             

13.30 - 15.30 uur Nask1       Bristol Bristol         31.13 31.13 

                          

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

      Cluster KMU3               

09.00 - 11.00 uur Muziek       31.13           31.13 31.13 

                          

      Cluster WI3a WI3b WI3c WI7 4TH2       

13.30 - 15.30 uur Wiskunde       Bristol Bristol Bristol Bristol Bristol   31.09 31.13 

                          

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

                        

13.30 - 15.30 uur Engels       Bristol Bristol Bristol Bristol Bristol Bristol 31.09 31.13 

                          

Maandag 20 mei 4GT1 4GT2 4GT3 4GT4 4TH1 4TH2 Fac. GT Fac. TH 

      Cluster MASK4 MASK7             

09.00-11.00 uur Maatschappijkunde       Bristol Bristol         31.09 31.09 

                          

      Cluster Nask24               

13.30 -15.30 uur Nask2       Bristol           31.09 31.09 

                          

Dinsdag 21 mei 4GT1 4GT2 4GT3 4GT4 4TH1 4TH2 Fac. GT Fac. TH 

      Cluster BTE4 BTE5             

13.30 -15.30 uur Tekenen       Bristol Bristol         31.09 31.09 
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