
 

 
 
Zwolle, 11 februari 2020  
  
  
Aan:     Aan de ouder(s)/verzorger(s) en de leerlingen van mavo 4 
     die examen doen in het vak tekenen 

 
Betreft:  Centraal praktisch examen tekenen mavo 4  

 
 
 
Beste examenkandidaat, beste ouder/verzorger, 

 
 
In maart starten wij met het praktische deel van het eindexamen tekenen. Daarover gaat 
onderstaande informatie en het bijgevoegde afnamerooster. 
 
Het eindexamen mavo Tekenen bestaat uit twee helften: 

 het Centraal Praktisch Examen (CPE): zelf maken van beeldend werk over een vastgesteld 
thema 

 het Centraal Schriftelijk Eindexamen (theorie kunstgeschiedenis/kunstbeschouwing, in mei)  
 
Informatie over de inhoud en organisatie van het examenvak Tekenen is te vinden op 
https://www.examenblad.nl/examen/beeldende-vorming-vmbo-gl-en-tl/2020/vmbo-tl.  
  
Het CPE tekenen wordt uitgevoerd tijdens de lessen tekenen en een paar extra afnamemomenten. In 
totaal heeft elke kandidaat 720 minuten voor het maken van de examenopdrachten. Bovenop de 720 
minuten zijn 145 reserve-minuten ingepland. Deze zijn alleen bedoeld voor leerlingen die door ziekte 
of een andere ernstige omstandigheid een of meer afnamemomenten hebben gemist.  
 
In de bijlage bij deze brief staat het rooster van het Centraal Praktisch Examen (CPE) Tekenen.  
De genoemde tijdstippen zijn officiële eindexamenzittingen. Noteer ze in de agenda en wees zorgvuldig 
met eventuele ziekmeldingen aan het begin van de dag. 
 
Wij wensen alle leerlingen veel inspiratie toe en een succesvol examen! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
dhr. Doede Schregardus, secretaris van het examen 
mw. Anne-Marie Schurink, docent examenvak tekenen 
 
 
Bijlage: afnamerooster 
 

  

https://www.examenblad.nl/examen/beeldende-vorming-vmbo-gl-en-tl/2020/vmbo-tl


 
 

 

Afnamerooster Centraal Praktisch Eindexamen mavo Tekenen 2020 
 
Voorgeschreven afnametijd: 720 minuten  
Marge: tussen 9 maart en 16 april (laatste lesdag) 
 
 

week datum en bijzonderheden tijdstip afnametijd 

11 ma 9 maart grote pauze  O15 
openen CPE  

12.00-12.10 uur 10 

11 do 12 maart 7e + 8e uur 
 

2 lesuren 
proces-verbaaltijd: 
14.15-15.45 uur 

90 

11 vr 13 maart 6e + 7e uur 
 

2 lesuren 
proces-verbaaltijd: 
13.10-14.40 uur 

90 

12 do 19 maart 7e + 8e uur 
 

2 lesuren 
proces-verbaaltijd: 
14.15-15.45 uur 

90 

13/14 toetsweek 3 
<DATUM do 26 of vrij 27 maart> 
toets-blokuur 2 lessen 
geel gearceerd: tijdstip onder voorbehoud 

2 lesuren 
proces-verbaaltijd: 
<<tijd>> 

90 
 
 

14 wo 1 april 3e + 4e uur 2 lesuren 
proces-verbaaltijd: 
10.15-11.45 uur 

90 

14 do 2 april 7e + 8e uur (ged.) 
 

2 lesuren 
proces-verbaaltijd: 
14.15-15.25 uur 

60 

14 vr 3 april 6e + 7e uur 
 

2 lesuren 
proces-verbaaltijd: 
13.10-14.40 uur 

90 

15 wo 8 april 2e (ged.) + 3e 2 lesuren 
proces-verbaaltijd: 
9.30-11.00 uur 

90 

15 do 9 april 6e + 7e na paasviering 
 

2 lesuren 
proces-verbaaltijd: 
13.10-14.50 uur 

100 (reservetijd) 
 
 

16 do 15 april 3e uur 
 

1 lesuur 
proces-verbaaltijd: 
10.15-11.00 uur 

45 (reservetijd) 
 
 

16 do 16 april pauze + 7e + 8e uur proces-verbaaltijd per 
leerling: 20 min. 

20  (totaal 720) 

22 woe 20 mei  lokaal O15 
expositie inrichten, samen eten 
aansluitend expositie examenwerk 
tekenen voor publiek 
mavo-havo-atheneum  
na afloop: expositie afbreken  

start 16.00 uur  

 
Alle werkstukken en de bijbehorende documentatie worden tot zes maanden na de uitslag van het 
examen op school bewaard. 


