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Aan de leerlingen van klas 4.
In dit boekje vinden jullie, op datum, informatie over alles wat te maken heeft met het Centraal Examen
en de afronding daarvan tot en met de diploma-uitreiking en het inleveren van de boeken.
Het examenschooljaar is voor jullie anders dan andere schooljaren. Met aangepaste examenregels
gaan jullie een examen doen waar jullie erg trots op kunnen zijn. Het gaat jullie vast lukken om dit
bijzondere schooljaar af te ronden met een diploma. Jullie kunnen het!
De centrale examens gaan gewoon door. Verder in dit boekje lees je meer over de aanpassingen en de
kansen die gaan tellen in dit examenjaar.
Je hebt het de komende periode steeds nodig om alle data goed in de gaten te houden. Wees er dus
zuinig op. Raak je het per ongeluk toch kwijt, dan is het ook te vinden op onze website
www.diamantcollege.nl, onder de button ‘examen’.
Heb je in de loop van de tijd nog vragen over wat er in dit boekje staat, dan kun je natuurlijk altijd
terecht bij de leden van de examencommissie: mevrouw Malhi, mevrouw De Boer, mevrouw Schneider
en meneer Kuijt.
Wanneer je voorbereiding goed is en je uitgerust aan je werk begint, zijn de resultaten vaak het best!
Namens het personeel van de school wens ik jullie veel wijsheid en succes bij het maken van het
Centraal Examen.
M. Helling
Directeur
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Aan de ouders/verzorgers van de examenkandidaten
Betreft: informatie over Centraal Examen 2021

Geachte ouder(s)/verzorger(s),
Hierbij ontvangt u, in chronologische volgorde, alle informatie die in verband met het Centraal Examen
belangrijk is voor u en uw zoon/dochter/pupil.
Het is een bijzonder schooljaar, zo met de maatregelen die voortgekomen zijn door de
coronapandemie. Met de daardoor aangepaste maatregelen kan uw zoon/dochter een volwaardig
diploma halen. Ze kunnen het (met uw en onze hulp)!
Deze informatie is ook voor u van groot belang om uw zoon/dochter in de afronding van de opleiding te
kunnen ondersteunen. Ik verzoek u dan ook de informatie uit dit boekje goed in u op te nemen.
Natuurlijk kunt u bij eventuele vragen contact met de teamleider mevrouw De Boer of ondergetekende
opnemen.
Ik wens ook ú de komende (spannende) tijd sterkte en wijsheid toe.
M. Helling
Directeur
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AANPASSINGEN EN KANSEN IN DIT EXAMENJAAR.
•

Leerlingen kunnen dit jaar hun examens spreiden over twee tijdvakken. Daardoor kan een
leerling die ziek is of in quarantaine zit tijdens het eerste tijdvak, toch het volledige examen
afleggen.

•

Er kan in overleg tussen de leerling en de school worden besloten om, als er bijvoorbeeld
meer voorbereidingstijd nodig is, een of meerdere centrale examens te verplaatsen naar het
tweede tijdvak.

•

Leerlingen krijgen een extra herkansingsmogelijkheid voor een centraal examen. Dat
betekent dat het centraal examen van twee vakken kan worden herkanst.

•

Leerlingen die – na het maken van het volledige eindexamen – nét niet slagen, mogen het
resultaat van één vak wegstrepen als ze daarmee wél slagen;
o
o

o

o

Dit mag voor het vmbo niet het vak Nederlands zijn;
Het eindresultaat voor het vak dat vervalt, telt dan niet mee in de slaag-zakregeling
(dus niet bij de regeling waarbij het gemiddelde van de CE’s minimaal 5,5 moet zijn
en bij het aantal toegestane onvoldoendes);
bij deze zogenoemde 5,5 regel wordt het resultaat voor het beroepsgerichte
profielvak (het SE cijfer afgerond op 1 decimaal) ook meegenomen bij het
gemiddelde van de bij het CE behaalde cijfers.
Het resultaat van het weggestreepte vak wordt wel vermeld op de cijferlijst van de
leerling;
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AFSPRAKEN EN REGELS CENTRAAL EXAMEN (CE)
01. Aanwezigheid
Het is noodzakelijk dat je je bij alle zittingen 15 minuten voordat het examen begint bij Mr.
Ruud meldt en in de aula blijft. Je tekent bij hem het proces-verbaal voor aanwezigheid.
Daarna word je opgehaald door een lid van de examencommissie.
02. Verhindering
Ben je om een zeer dringende reden (ziekte, sterfgeval) verhinderd te komen, dan moet dit
gemeld worden door je ouders/verzorgers (070-7002400) aan de heer Kuijt, de examensecretaris
van de school vóórdat het examen begint.
03. Gedrag in de examenzaal
a. Vanaf het moment van uitleg mag door de kandidaten niet meer worden gepraat.
b. Je mag de opgaven pas inzien na eventuele mededelingen en gezamenlijke controle van het
werk en te gebruiken materiaal.
c. Tijdens het examen mag niemand zomaar van zijn plaats. Steek je hand op en de surveillant zal
naar je toekomen.
04. Te laat
a. Als je te laat bent, mag je de gemiste tijd niet toevoegen aan je examen.
b. Als je meer dan 30 minuten te laat bent, mag je het lokaal niet meer in en mag je het examen
niet meer maken. Daarmee verspeel je dus een herkansing.
05. Het examenwerk
a. Controleer op al je werk je naam en je examennummer.
b. Bij schriftelijk werk is het verplicht te werken met zwart of blauw schrijvende pen (behalve
bijvoorbeeld bij het maken van tekeningen, dan gebruik je verplicht een potlood).
c. Werk vooral netjes. Dat is prettig voor de docenten die je werk moeten nakijken en dus
uiteindelijk voor jezelf. Correctievloeistof is verboden.
06. Inleveren examenwerk
Ben je klaar met je examen en wil je het werk (digitaal) inleveren, dan geef je een teken aan de
surveillant. Deze controleert je werk en sluit het samen met jou af. De surveillant geeft ook aan
wanneer je mag vertrekken. Kladpapier laat je achter op je tafel.
07. Jassen, tassen, etuis, mobiele telefoons en smartwatches
Het is niet toegestaan jassen, tassen, etuis en mobiele telefoons mee te nemen naar je plaats in
de examenzaal. Jassen hang je in het lokaal aan de kapstok, tassen zet je voor in het lokaal,
mobiele telefoons en/of smartwatches heb je niet bij je of staan op uit in je tas.
08. Diversen
a. Het is bij de computers niet toegestaan drinken mee te nemen naar het examenlokaal.
b. Stoor je medekandidaten niet. (bijv. met rammelende armbanden!) Loop, als je na
toestemming eerder vertrekt, ‘zonder geluid’ te maken snel de zaal uit en sluit de deur zo
zacht mogelijk.
c. Spieken betekent te allen tijde uitsluiting van het examen! Het kost je een 1,0 en een
herkansing.
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EXAMENNUMMER

Op al je examenwerk staat een persoonlijk examennummer. Controleer dit steeds goed! Jouw
examennummer is gelijk aan je stamnummer van Magister (dat is je inlognaam op de computer zonder
LLO): ______________.
EXAMENTRAINING TIJDENS DE LESSEN
In de periode vanaf 7 april heb je examentrainingen, zodat je goed voorbereid bent op het examen. Een
en ander gebeurt in de reguliere lessen of middels aanpassingen die bekend worden gemaakt via
Magister. We bootsen de examensituatie na. Oefen ook hier al met het bij je hebben van de juiste
spullen.
Je kunt (naast de examentrainingen) nog op afspraak bij docenten terecht voor je vragen en extra
uitleg. Ook kan een docent jou of de klas vragen om extra te komen!
HULPMIDDELEN
Het is handig als je een apart tasje maakt met hulpmiddelen voor je examens. Neem dit tasje bij elk
examen mee, dan grijp je nooit mis! Wat moet er in het tasje zitten?
Pen, potlood, een koptelefoon, rekenmachine en een woordenboek Nederlands.
Docenten verstrekken geen hulpmiddelen en je mag ze uiteraard niet lenen van een medekandidaat.
BEKENDMAKING EINDCIJFERS SCHOOLEXAMEN DIENSTVERLENING EN PRODUCTIE (D&P)
Het CSPE (centraal schriftelijk en praktisch examen) voor het beroepsgerichte vak vervalt. Er wordt
alleen een schoolexamen afgesloten. Dat betekent dat de behaalde cijfers in het schoolexamen ook
het eindexamencijfer vormen. Op 10 mei staat het definitieve cijfer in Magister.
BEKENDMAKING EINDCIJFERS SCHOOLEXAMENS AVO-VAKKEN
Uiterlijk maandag 10 mei staan je definitieve eindcijfers van je AVO-vakken (NE, EN, WI/BI, EC) in
Magister. Je eindcijfer voor deze vakken staat nu voor 50% vast. De andere 50% haal je tijdens je CE
(Centraal Examen) van dit vak.
MEIVAKANTIE
Van maandag 26 april t/m vrijdag 07 mei heb je vrij (tijd om je voor te bereiden op het examen)
EXAMEN NEDERLANDS
Maandag 17 mei 2021 heb je je examen Nederlands. Uiterlijk om 13.15 uur ben je in de aula. Het
examen is van 13.30 – 15.30 uur in het gymlokaal. Je hebt natuurlijk je tasje met hulpmiddelen bij je.
(EXAMENDUUR IS 120 MIN. EXCL. EXTRA TIJD)
EXAMEN WISKUNDE
Dinsdag 18 mei 2021 heb je je examen Wiskunde. Uiterlijk om 13.15 uur ben je in de aula. Het
examen is van 13.30 – 15.30 uur in het gymlokaal. Je hebt natuurlijk je tasje met hulpmiddelen bij je.
(EXAMENDUUR WISKUNDE IS 120 MIN. EXCL. EXTRA TIJD)
EXAMEN ECONOMIE
Vrijdag 21 mei 2021 heb je je examen Economie. Uiterlijk om 13.15 uur ben je in de aula. Het
examen is van 13.30 – 15.30 uur in het gymlokaal. Je hebt natuurlijk je tasje met hulpmiddelen bij je.
(EXAMENDUUR IS 120 MIN. EXCL. EXTRA TIJD)
EXAMEN BIOLOGIE
Woensdag 26 mei 2021 heb je je examen Biologie. Uiterlijk om 13.15 uur ben je in de aula. Het
examen is van 13.30 – 15.30 uur in het gymlokaal. Je hebt natuurlijk je tasje met hulpmiddelen bij
je!! (EXAMENDUUR IS 120 MIN. EXCL. EXTRA TIJD)
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EXAMEN ENGELS
Donderdag 27 mei 2021 heb je je examen ENGELS. Uiterlijk om 13.15 uur ben je in de aula. Het
examen is van 13.30 – 15.30 uur in het gymlokaal. Je hebt natuurlijk je tasje met hulpmiddelen bij je
én je woordenboek N-E en E-N!! (EXAMENDUUR IS 120 MIN. EXCL. EXTRA TIJD)
EXAMEN SPAANS
Maandag 31 mei 2021 heb je je examen SPAANS. Uiterlijk om 13.15 uur ben je in de aula. Het
examen is van 13.30 – 15.30 uur in lokaal 1-10. Je hebt natuurlijk je tasje met hulpmiddelen bij je én
je woordenboek N-S en S-N!!. (EXAMENDUUR IS 120 MIN. EXCL. EXTRA TIJD)
VAKANTIE
Voor jullie begint nu de vakantie en het lange wachten op de uitslag van het examen.

BEKENDMAKING UITSLAGEN
Donderdag 10 juni komen de uitslagen van de examens op school binnen. Donderdagmiddag 10 juni
krijg je telefonisch bericht of je bent geslaagd of gezakt.
De mentor maakt gebruik van de lijst met telefoonnummers die eerder is gemaakt. Déze nummers
worden gebeld. Zorg dat je telefonisch bereikbaar bent. (Bel niet zelf naar school, wij bellen jou!!)
Om 15.30 uur worden de leerlingen op school verwacht die zijn gezakt en/of moeten herkansen. Met
de laatste groep worden afspraken gemaakt over de herkansing. Je krijgt van school een advies welk vak
je het beste kunt herkansen. Dit zal op vrijdag 11 juni voor 13.00 uur doorgegeven moeten worden
aan de administratie.
Om 16.00 uur worden de geslaagde kandidaten verwacht. Je krijgt dan natuurlijk je (voorlopige)
cijferlijst.
HERKANSINGEN (CE2)
Van maandag 14 juni t/m vrijdag 25 juni zijn de CE-herkansingen van de vakken die je in het 1e tijdvak
gedaan hebt.
Je mag twee herkansingen doen (NE, EN, WI, BI, EC, D&P). Je mentor doet jou een voorstel welk vak je
zou kunnen herkansen.
Het rooster hiervoor krijg je na de uitslag van je examen van het eerste tijdvak.
BEKENDMAKING UITSLAGEN HERKANSINGEN
De uitslagen van de herexamens van het 2e tijdvak komen uiterlijk vrijdag 02 juli op school binnen.
Uiterlijk vrijdagmiddag 02 juli om 14.00 uur krijg je telefonisch bericht of je geslaagd of gezakt bent.
Het kan zijn dat je een herkansing in het 3e tijdvak doet (bijv. omdat je ziek bent geweest). Deze
herkansingen vinden plaats van dinsdag 06 juli t/m vrijdag 09 juli. De einduitslag voor deze leerlingen is
op donderdag 15 juli.
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DIPLOMA-UITREIKING
Maandag 05 juli vindt de diploma-uitreiking plaats. De aanvang is 19.30 uur.
Hiervoor ontvangen je ouder(s)/verzorger(s) en jij te zijner tijd een persoonlijke uitnodiging.

BOEKEN INLEVEREN
Maandag 12 juli is boekenhuis Van Dijk op school. Op de volgende tijden kun je je boeken inleveren:
4A
10.00 uur
4B
10.10 uur
4C
10.20 uur
4D
10.30 uur
4E
10.40 uur
4E
10.50 uur
Ben je die dag niet in de gelegenheid, of kom je te laat, dan moet je je boeken zelf opsturen. 
Op een rijtje

VANAF 07 APRIL
13 APRIL
MA. 19 APRIL
T/M VR. 23 APRIL
MA 26 APRIL T/M
VR 07 MEI
MA. 10 MEI
MA. 17 MEI
DI. 18 MEI
VR. 21 MEI
WO. 26 MEI
DO. 27 MEI
MA. 31 MEI
DO. 10 JUNI
VR. 11 JUNI
MA. 14 JUNI T/M
VR. 25 JUNI

VR. 02 JULI
MA. 05 JULI
DI. 06 JULI T/M
VR. 09 JULI
MA. 12 JULI
DO. 15 JULI

EXAMENTRAININGEN
EXPO D&P; EINDOPDRACHT

HERKANSEN TOETSEN
MEIVAKANTIE
EINDCIJFERS VAKKEN IN MAGISTER

13.30 UUR EXAMEN NEDERLANDS GYMLOKAAL
13.30 UUR EXAMEN WISKUNDE GYMLOKAAL
13.30 UUR EXAMEN ECONOMIE GYMLOKAAL
13.30 UUR EXAMEN BIOLOGIE GYMLOKAAL
13.30 UUR EXAMEN ENGELS GYMLOKAAL
13.30 UUR EXAMEN SPAANS GYMLOKAAL
EXAMENUITSLAG; JE WORDT GEBELD
HERKANSEN: 15.30 UUR OP SCHOOL
GESLAAGD: 16.00 UUR OP SCHOOL
UITERLIJK OM 13.00 UUR DE KEUZE VOOR DE HERKANSINGEN / CE2 DOORGEVEN AAN DE
ADMINISTRATIE OP SCHOOL.
HERKANSINGEN / CE2; ROOSTER VOLGT NA DE UITSLAG
EXAMENUITSLAG HERKANSINGEN / CE2; JE WORDT GEBELD
DIPLOMA-UITREIKING VANAF 19.30 UUR
HERKANSINGEN / CE3; ROOSTER VOLGT
INLEVEREN BOEKEN OP SCHOOL BIJ VAN DIJK BOEKENHUIS
EXAMENUITSLAG HERKANSING / CE3; JE WORDT GEBELD
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