COMPAEN VMBO

Spoorboekje voor alle Basis
Beroeps examenkandidaten
Schooljaar 2017 - 2018
Overzicht april - juni 2018
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Voorwoord
Beste examenkandidaat,
Over een aantal weken doe je eindexamen. In dit boekje krijg je informatie over alle belangrijke
zaken rondom het examen. Lees alles thuis rustig door en als er iets nog niet duidelijk is dan kun
je terecht bij je mentor, je afdelingsleider of bij ondergetekende.
En natuurlijk …
… heel veel succes!

B. van Maanen,
Examensecretaris
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Overzicht activiteiten april 2018
Woensdag 25 april.
Alle leerlingen moeten om 8.30 op school bij de mentor/docent hun schoolexamencijfers
controleren en de SE lijst ondertekenen.
Vrijdag 27 april tot en met zondag 13 mei.
Vakantie (meivakantie)

3

Overzicht activiteiten mei 2018
Dinsdag 15 mei tot en met vrijdag 18 mei.
Centraal schriftelijk eindexamen voor alle BB leerlingen.
Volgens onderstaand rooster:

Dinsdag

Woensdag

15 mei

16 mei

Nederlands
B4A en B4B
Nederlands
B4C en B4D

10.00-11.30

203

13.00-14.30

203

Wiskunde
B4A en B4B
Maatschappijkunde
B4C
Wiskunde
B4C en B4D

10.00-11.30

203

10.00-11.00

203

13.00-14.30

203

Donderdag

17 mei

economie
biologie
nask1

10.00-11.00
13.00-14.00
13.00-14.00

203
203
203

Vrijdag

18 mei

Engels
B4A en B4B
Engels
B4C en B4D

10.00-11.00

203

12.00-13.00

203

Dinsdag 22 mei tot en met vrijdag 25 mei
Praktijk examen volgens rooster. Deze krijg je van de praktijkdocent.
Maandag 28 mei.
Boeken inleveren voor BB leerlingen.
Volgens onderstaand rooster:
9.30 B4A
10.00 B4B
10.30 B4C
11.00 B4D
Voordat de boeken ingeleverd worden moet je (om boetes te voorkomen) zorgen voor:
 Kaften verwijderen.
 Reparaties netjes uitvoeren (plakken bijvoorbeeld)
 Met potlood gemaakte aantekeningen uitgummen.
 Leg de boeken op volgorde van de lijst (Nederlands bovenaan)
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Voor schade aan een boek moet je minimaal 5 euro vergoeding per boek betalen.
Als er een boek ontbreekt dan wordt een percentage van de nieuwwaarde van het boek in
rekening gebracht, dit komt neer op een vergoeding van ongeveer 30 euro per boek.
Deze bedragen moeten, gelijktijdig met het inleveren van de boeken, contant betaald
worden.

Woensdag 30 mei tot en met maandag 11 juni.
3e afname rekentoets. Als je nog geen 6 hebt gehaald voor 2F, word je automatisch ingeschreven.
Wil je de toets nog een keer proberen dan laat je dat via Magister weten via inschrijvingen.
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Overzicht activiteiten juni/juli 2018
Woensdag 13 juni.
Examenuitslag 1e tijdvak.
Gezakte leerlingen worden door de mentor gebeld tussen 13.30 en 14.00 uur.
Na 14.00 uur belt de mentor de geslaagde leerlingen.
Vanaf 14.00 uur hangen de uitslagenlijsten in de hal van de school.
Donderdag 14 juni.
Alle leerlingen moeten op school komen voor het in ontvangst nemen van hun voorlopige cijferlijst
en om, indien nodig, het formulier herkansing 2 e tijdvak in te vullen.
Het rooster (examenuitslag 2018) staat verderop in het boekje op blz 10.
Leerlingen die gaan herkansen kunnen indien nodig de boeken ophalen bij de balie.
In lokaal 007, 008 010 en 011
*
*
*
*

Ontvangst examenuitslag en de voorlopige cijferlijst (nodig voor vervolgonderwijs)
Uitnodiging diplomatekenen op 06-07-2018
Uitnodiging voor de diplomering.
Ontvangst formulier herkansing 2e tijdvak. Uiterlijk vrijdag 15 juni inleveren

10.30 – 11.30 uur

B4a

J. Hesse

10.30 – 11.30 uur

B4b

I. van den Dobbelsteen

10.30 – 11.30 uur

T4C

J. Water

10.30 – 11.30 uur

T4D

J.P. de Jong

Vrijdag 15 juni t/m donderdag 21 juni
Mogelijkheid tot extra uitleg voor het vak dat herkanst gaat worden, dit op afspraak met de docent.

Maandag 18 t/m donderdag 21 juni.
Herkansingen centraal eindexamen.
Volgens onderstaand rooster:
Dinsdag

19 juni

Nederlands
Engels
wiskunde
biologie
economie
nask1
maatschappijkunde
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203

Vrijdag 29 juni.
Examenuitslag 2e tijdvak.
Tussen 11.00 en 12.00 uur worden de leerlingen gebeld door school met de uitslag.
De gezakte leerlingen moeten zich melden tussen 12.30-14.00 bij de decaan Mevr. Meeuwsen.
Vanaf 12.00 uur hangen de uitslagenlijsten in de hal van de school.
Alle geslaagde leerlingen moeten zich melden om 14.30 in lokaal 202.
Vrijdag 6 juli.
Tekenen van het diploma
Donderdag 12 juli.
Diplomering in het Zaantheater.
Alle leerlingen en ouders ontvangen de uitnodiging per post.
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Centraal Eindexamen
Hoe te handelen bij:



Ziekte:
Eén van je ouders of verzorgers belt (voordat het examen begint) naar school en vraagt
naar iemand van de schoolleiding of de examensecretaris. Er moet, als je weer beter bent,
een officiële brief ingeleverd worden bij de examensecretaris waarin de reden van
afwezigheid staat. Consequentie: als je een examen mist (met een geldige reden), dan
moet je dat in het 2e tijdvak inhalen. Eventueel herkansen kan dan in het 3e tijdvak
(augustus).



Te laat:
Met spoed naar school! Laat iemand bellen dat je eraan komt!
Tot 30 minuten na aanvang van het examen word je nog toegelaten. Je mag niet langer
doorwerken. Ben je binnen 30 minuten na aanvang van het examen nog niet aanwezig, dan
mag je niet meer naar binnen en moet je dat vak in het 2e tijdvak maken. Je verspeelt dan
een herkansing.
Ga in dit geval altijd naar een lid van de schoolleiding of de examensecretaris.



Onregelmatigheden:
Hiermee wordt bijv. bedoeld: spieken, praten tijdens het examen, het meenemen en/of
afgaan van je telefoon, absent zonder geldige reden, enz. De directeur neemt een
passende maatregel, afhankelijk van de situatie (zie: Examenreglement OVO).

8

Centraal Eindexamen
Thuis regelen:

Je moet zelf zorgen voor het basispakket van hulpmiddelen dat je bij elk vak mag gebruiken:
 Schrijfmaterialen
 Tekenpotlood
 Liniaal met millimeterverdeling
 Passer
 Geometrische driehoek
 Naast of in plaats van de geometrische driehoek: een windroos
 Vlakgom
 Elektronisch rekenapparaat*
Je mag tijdens het examen GEEN materiaal van een medekandidaat lenen in het
lokaal.

*Rekenmachine:
Bij de alle vakken BB zijn de grondbewerkingen optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en
delen voldoende. Meer mogelijkheden mag, maar:

De rekenmachine mag niet:
 Op het lichtnet (moeten) worden aangesloten
 Tijdens het examen opgeladen moeten worden
 Geluidsoverlast veroorzaken
 Zijn voorzien van schrijfrollen, geluid, alarminstallaties, zend- en/of
ontvangstmogelijkheden
 Groter van afmeting zijn dan het zgn. zakformaat (ca. 15 x 9 cm)
 Alfanumeriek zijn (letters op het scherm)
 Grafieken weergeven
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Naast het basispakket zijn er voor sommige vakken nog andere hulpmiddelen toegestaan. Deze
hulpmiddelen zijn alleen bij de vermelde vakken toegestaan! Er mag natuurlijk niet in
geschreven zijn.
Hierbij gelden de volgende afspraken:

Vak

Hulpmiddel

Wie zorgt ervoor

Alle schriftelijke examens woordenboek Nederlands*
Engels
woordenboek (E-N en N-E)
Nask1
Binas 2e editie

examenkandidaat
examenkandidaat
school

*Woordenboek Nederlands:
Een eendelig verklarend woordenboek Nederlands is toegestaan bij alle schriftelijke
examens. Dus niet bij het praktijkexamen BB!
In plaats van het eendelig woordenboek Nederlands mag ook gebruik gemaakt worden van
een woordenboek van Nederlands naar een vreemde taal (bijv. naar de thuistaal van de
kandidaat: Nederlands - Turks).
Een digitaal woordenboek is niet toegestaan.

Tips:
 Je kunt wat te drinken meenemen (geen blikjes met koolzuur en geen etenswaren).
 Ga op tijd van huis. Haasten vlak voor een examen is niet goed. Zorg dat je zeker 10
minuten voor aanvang in het examenlokaal aanwezig bent.
 Geef je mobiele nummer door aan je mentor. Dat is nodig om de uitslag aan je te kunnen
meedelen.
 Check elke keer de juiste dag en de juiste tijd voor een examen. Je zult niet de eerste zijn
die zich vergist en naar het 2e tijdvak wordt verwezen.
 Zorg dat je je ook ontspant in de examenperiode en ga op tijd naar bed.
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Centraal Eindexamen
Op school:


In het examenlokaal zijn jassen en tassen niet toegestaan. Het is verstandig om je spullen
op te bergen in je kluisje. Let daarbij op je waardevolle spullen. Mobiele telefoons zijn ten
strengste verboden in het examenlokaal, omdat het een niet toegestaan hulpmiddel
is. Stop ze, voordat het examen begint, in je kluis of laat ze gewoon thuis.






Vijf minuten voor aanvang van het examen ga je op je plaats zitten.
Je paspoort / schoolpas of identiteitskaart leg je op de hoek van de tafel.
Bij het BB examen ga je achter het computerscherm zitten waarop jouw naam staat.
Op elk (antwoord-)blad dat je inlevert zet je jouw naam en examennummer.



Gedurende het examen is het niet toegestaan zonder toestemming van de surveillanten het
examenlokaal te verlaten. Als je naar het toilet wilt, kun je dit aan één van de surveillanten
vragen.



Lees de vragen/opgaven eerst goed door. Werk netjes.
Als je klaar bent, moet je controleren of je alle vragen/opgaven gemaakt hebt.
Als je jouw werk inlevert en het bestaat uit meer dan één blad, moet je het aantal bladen
dat je inlevert op het eerste blad vermelden.



Als je het werk af hebt, mag je pas een half uur na het begin van het examen het werk bij
een surveillant inleveren en het examenlokaal verlaten. De opgaven mogen echter tijdens
de zitting niet mee naar buiten worden genomen.



Leerlingen met een dyslexieverklaring mogen nog 30 minuten doorwerken.



Als je nog vragen hebt over het eindexamen, kun je die stellen aan de examensecretaris,
de directeur, de afdelingsleider of aan je mentor.

Informatie over het eindexamen is ook te vinden op:
www.examenblad.nl

www.mijneindexamen.nl
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De uitslag en verder …
Je bent geslaagd als je voldoet aan alle vijf punten:
1

Je de rekentoets hebt gemaakt. Het cijfer dat je daarvoor haalt, telt niet mee bij de
berekening of je wel of niet geslaagd bent.

2

Je voor het vak Nederlandse taal als eindcijfer een 5 of hoger hebt behaald.

3

Lichamelijke opvoeding en CKV voldoende of goed zijn.

4

Het gemiddelde van al je centraal examencijfers 5.5 of hoger is.
Met een gemiddelde van 5,49 of lager ben je gezakt

5

Je eindcijfers ook aan de volgende eisen voldoen:
Als al je eindcijfers 6 of hoger zijn, of
Als je één 5 hebt en al je andere cijfers 6 of hoger zijn, of
Als je één 4 hebt en al je andere cijfers 6 of hoger zijn, waarvan er tenminste één 7 of
hoger is, of
Als je twee keer een 5 hebt en al je andere cijfers 6 of hoger zijn, waarvan er tenminste één
7 of hoger is.
Geen eindcijfer 3 of lager is.
Het combinatiecijfer van vier keuzedelen telt 1 x mee. Voor elk keuzedeel geldt dat het
cijfer geen 3 of lager mag zijn.
Voor kandidaten van de basisberoepsgerichte leerweg telt het eindcijfer, behaald voor het
beroepsgerichte vak, 1 x mee in de slaag- zakregeling.
En het combinatiecijfer van de keuzedelen telt ook 1 keer mee. Voor elk afzonderlijk
keuzedeel is er een 4 of hoger gescoord.










Namens alle docenten en de schoolleiding: heel veel succes met je examens.
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