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Zwolle, maart 2021 

 

 

 

 

 

 

Beste examenkandidaat, 

 

2021 is een bijzonder examenjaar. Bijzonder wat betreft de lessen, die vanaf maart 

2020 voor een deel via MSTeams zijn gegeven. Bijzonder wat betreft de aanpassingen 

en maatregelen waar je steeds weer mee te maken kreeg.  

 

Eén ding staat vast: je gaat centraal examen doen. In dit jaar van de coronacrisis zijn 

extra kansen gecreëerd om je eindexamen zo goed mogelijk af te leggen. Daarover 

informeren wij je in dit boekje. 

 

Het is belangrijk om alles goed door te lezen. Houd het boekje in je tas of op je 

studeerplek, je gaat het vaker nodig hebben.  

 

Tenslotte: de coronacrisis kan ervoor zorgen dat sommige regels of tijdschema’s toch 

weer worden aangepast. Wij zullen je altijd via Magisterberichten op de hoogte 

brengen. Check Magister dus elke dag. 

 

Heel veel succes gewenst!  

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

mw. Rebecca Baars-Soppe MEL      directeur a.i. 

dhr. Harrold Hamberg           teamleider mavo 4 a.i. 

dhr. Gerard Kuper MSEN          teamleider havo 5 

dhr. drs. Ronald Doornekamp       teamleider atheneum 6 

dhr. Doede Schregardus           examensecretaris 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



3 
 

 
 
 
 

Inhoudsopgave 
 
 
 

1  Algemene informatie ......................................................................................................... 4 

2  Examenreglement ............................................................................................................... 5 

3  Slaagzakregeling ................................................................................................................. 6 

4  Gang van zaken tijdens het Centraal Examen ........................................................ 6 

4.1  Algemeen .............................................................................................................................. 6 

4.2  Belangrijke regels ................................................................................................................ 7 

4.3  Na een examenzitting ........................................................................................................ 8 

4.4  Wat neem jij mee en waar zorgen wij voor? ................................................................ 9 

5 Uitslag CE1 en CE2 ............................................................................................................. 10 

6 Diploma-uitreiking ............................................................................................................. 11 

7 Examentips ........................................................................................................................... 12 

8 Datumoverzicht voor examenleerlingen 2021 ....................................................... 13 

9 Certificaat voor eindexamenkandidaten ................................................................... 14 

10 Examennummers ................................................................................................................ 15 

Examennummers Atheneum 6 .................................................................................................. 15 

Examennummers HAVO 5 ........................................................................................................... 16 

Examennummers MAVO 4 .......................................................................................................... 18 

11 Examenrooster + toegestane hulpmiddelen 2021 ............................................... 21 

 

 
 
 

  



4 
 

 

 

 

 

 

 

1  Algemene informatie 
 

 

De komende weken worden de laatste onderdelen van het schoolexamen afgesloten.  

In dit boekje vind je alle informatie die je nodig hebt om je goed voor te bereiden op het 

Centraal Examen (CE), waaronder de afronding van het schoolexamen in grote lijnen en een 

aantal belangrijke data en aandachtspunten voor het CE. Ouders en verzorgers krijgen deze 

informatie ook. 

 

Op dinsdag 20 april 2021 krijg je het eindrapport uitgereikt met de eindcijfers van het 

schoolexamen (SE). Je moet voor je SE-cijfers je handtekening zetten voor akkoord. Dus 

zorg ervoor dat je je cijfers in Magister van tevoren gecontroleerd hebt. Als je denkt dat 

er iets niet klopt, moet je dat onmiddellijk melden en niet wachten tot het laatste 

moment. Daarna gaan de cijfers naar het Basisregister Onderwijs (BRON) van de Dienst 

Uitvoering Onderwijs (DUO). Ze kunnen dan niet meer worden gewijzigd.  

 

 

 

Belangrijke data 

 

 

 Maandag 20 april: ondertekenen SE-overzichten en opgeven 1e kans CE2. 

 

 Maandag 10 mei en dinsdag 11 mei: oefenexamens in de gymzalen. Je kunt 

dan ervaren hoe het is om twee tot drie uur lang geconcentreerd bezig te zijn met 

een volledig examen. Ook voor deze activiteit geldt een verplichte aanwezigheid. 

Gelijk na de afname van de oefenexamens ga je het gemaakte examen bespreken 

met een vakdocent. Ook hierbij is je aanwezigheid verplicht. Een lokalenrooster 

volgt. 

 

 Maandag 17 mei begint het Centraal Examen eerste tijdvak (CE1), op maandag 

31 mei is het eerste tijdvak afgelopen. Je kunt je persoonlijke examenrooster 

vinden op https://www.mijneindexamen.nl/ door daar je vakkenpakket in te vullen. 

De uitslag van tijdvak 1 wordt op donderdag 10 juni bekend gemaakt.  

 

 Voor wie niet in één keer slaagt, of door een ernstige omstandigheid een 

examenzitting heeft gemist, is tijdvak 2 (CE2). Dit loopt van 14 t/m 25 juni. Ben 

je wel geslaagd, maar wil je één of twee van je cijfers verbeteren, dan kun je op 

één van deze dagen een herkansing doen (max. twee vakken). De uitslag van CE2 

is op vrijdag 2 juli. 

 

 Nieuw is dit jaar een tijdvak 3 (CE3). Je mag nog maximaal 2 vakken herkansen, 

als je in tijdvak 2 nog niet herkanst hebt. Tijdvak 3 loopt van 6 t/m 9 juli. De 

uitslag daarvan is op donderdag 15 juli. Dat is dus in de eerste week van de 

vakantie. Als je hieraan deelneemt, krijg je je diploma pas na de zomervakantie. 
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Het is mogelijk dat een examen uitgesteld of zelfs in het hele land opnieuw gemaakt 

moet worden. Daarom verwachten we dat je tot en met donderdag 6 juli 2021 

beschikbaar bent. We adviseren je dringend géén dure of verre vakantie te boeken in 

juni, omdat er een risico bestaat dat je je vakantie moet annuleren of afbreken. 

 

Het ministerie schrijft: Voor eventualiteiten waarbij de geheimhouding van de examens 

geschonden is of afname niet mogelijk is, treedt een Continuïteitsplan in werking. In het 

meest ingrijpende noodscenario kunnen één of meer centrale examens worden uitgesteld 

en kunnen het eerste en tweede tijdvak zich uitstrekken tot het moment van de aanvang 

van de vroegste zomervakantie (aanvangsdatum 6 juli 2021, volgens het overzicht 

schoolvakanties schooljaar 2020-2021 van het ministerie van OCW). 

 

 

 

 

2  Examenreglement 
 
Alle afspraken over het school- en eindexamen staan in het examenreglement. Dit 

document vind je op https://www.meandercollege.nl/leerlingen-en-

ouders/examenreglement/.  

 

Hierin worden onder andere de volgende onderwerpen beschreven: 
 

- Onregelmatigheden 

- Klachten en bezwaar 

- Uitslag 

- Uitslagregeling 

- Herkansing 

- Uitreiking diploma en cijferlijst 

- Certificaat  

- Ontheffingen/vrijstellingen 

- Aansprakelijkheid 

- Gevallen onvoorzien 

- Beschikbaarheid 

 

https://www.meandercollege.nl/leerlingen-en-ouders/examenreglement/
https://www.meandercollege.nl/leerlingen-en-ouders/examenreglement/


6 
 

 

 

 

  

3  Slaagzakregeling 
 

 

Vergelijk je cijfers met de nieuwe slaagzakregels. Deze gelden alléén in 2021.  

 

 Dit jaar mag je twee eindexamenvakken herkansen.  

 Havo/atheneum: je mag maar één 5 hebben voor de kernvakken Netl, Entl en Wis.  

Op mavo is Nederlands het enige kernvak, daarvoor moet je minstens een 5   

 hebben.  

 In de slaagzakregeling van 2021 mag je één vak niet mee laten tellen als dat helpt 

om te slagen. We noemen dat de ‘duimregel’ (je vinger leggen op een onvoldoende, 

waardoor je anders zou zakken).    

 Je moet voor je centraal examen gemiddeld een 5,5 halen. Daarbij hoef je niet het 

vak mee te tellen waar je de ‘duim’ op legt.   

 Op je eindlijst mag je één 5 hebben om zonder compensatie te slagen. Als je méér 

dan 1 tekortpunt hebt, moet je die tekortpunten compenseren met hogere cijfers om 

gemiddeld op een 6 uit te komen. Deze ‘compensatieregel’ verschilt voor mavo en 

havo/vwo. Je krijgt hier nog uitleg en informatie over. Ook hier hoef je het ‘duimvak’ 

niet mee te tellen.   

 Precieze regels (bv. gespreid examen, extra vakken en cum laude) staan op 

www.mijneindexamen.nl.   

 
De officiële slaag-/zakregeling vind je via onderstaande links. 

https://www.mijneindexamen.nl/vmbo-gl-tl/papier/all/content/slaag-zakregeling/  

https://www.mijneindexamen.nl/havo/papier/all/content/slaag-zakregeling/  

https://www.mijneindexamen.nl/vwo/papier/all/content/slaag-zakregeling/  

 

 

 

 

 

4  Gang van zaken tijdens het Centraal Examen 
 

 

 4.1  Algemeen 
 

 

 Op de roosters kun je zien op welke datum en op welk tijdstip je verwacht wordt 

voor een examen. De examens zijn in de examenzaal (gymzaal). Dit geldt ook voor 

de leerlingen met faciliteiten, zoals een laptop en extra tijd. Op de deur van de zaal 

kun je zien in welke ruimte het examen van die dag plaatsvindt.  

 Let op: Je moet minimaal 15 minuten voor de aanvang van elk examen aanwezig 

zijn in de examenzaal. 

 Jassen, tassen, smartwatches, telefoons, en andere digitale informatiedragers 

mogen niet worden meegenomen in de examenzaal. Leg deze dus vooraf in je 

kluisje. Er is geen mogelijkheid om telefoons e.d. in de examenzaal in bewaring te 

geven. 

 

  

http://www.mijneindexamen.nl/
https://www.mijneindexamen.nl/vmbo-gl-tl/papier/all/content/slaag-zakregeling/
https://www.mijneindexamen.nl/havo/papier/all/content/slaag-zakregeling/
https://www.mijneindexamen.nl/vwo/papier/all/content/slaag-zakregeling/
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 Je hebt een eigen examennummer, zie de lijst in de bijlage. Bij elk examen ligt 

op elke tafel een gekleurd kaartje met een examennummer.   

 

groen mavo 

grijs  havo 

rood  atheneum 

 

Leerlingen die recht hebben op verlenging, zitten vóór in de examenzaal.  

Zij hebben een kaartje met een rode stip. Leerlingen die op een laptop werken, 

zitten aan de zijkant van de zaal. 

 

Nadat je de gymzaal binnenkomt, neem je plaats aan de tafel met jouw 

examennummer. 

 

 Examenpapier ligt al klaar op je tafel. Elk vel examenpapier voorzie je van je 

voor- en achternaam, je examennummer, vak, docent en datum en het 

volgnummer van de bladzijden. 

   

 

 

4.2  Belangrijke regels  
 

 Wanneer je door ziekte of een andere vorm van overmacht niet in staat bent aan 

een examen deel te nemen, dan moet dit telefonisch vóór het begin van het 

examen worden gemeld bij de administratie.  

 

Ouders of verzorgers kunnen hierover vóór aanvang van het examen telefonisch 

contact opnemen met de administratie: 088-8507770. Of, bij geen gehoor, het 

nummer van dhr. Doede Schregardus: 06-22859926 of mevr. Elsbeth Adolfsen: 

06-22879433. 

 

 Zonodig word je doorverbonden met de examensecretaris of je teamleider. Als je 

een examenzitting mist, moet je dat vak in het tweede tijdvak inhalen. 

 

 Het meenemen van tassen, jassen, smartwatches, programmeerbare rekenmachines, 

telefoons en andere digitale informatiedragers in de examenruimte is niet 

toegestaan. Als je zo’n apparaat bij je draagt, ben je in bezit van een verboden 

‘hulpmiddel’. Je examen kan dan ongeldig worden verklaard. 

 

 Leg dus alles van waarde van tevoren in je kluisje of in de kleedkamer die 

speciaal voor examenleerlingen wordt vrijgemaakt (kleedkamer 4). 

 

 Je etui en het doosje van je rekenmachine leg je naast je tafel op de grond. 

Brood- en snoeptrommeltjes mogen op tafel staan, maar geopend. 

 

 Een half uur na aanvang van het examen mag je niet meer tot de examenruimte 

 worden toegelaten. Kom je minder dan een half uur te laat, dan mag je nog wel   

 deelnemen, maar het examenwerk moet wel op het daarvoor vastgestelde tijdstip  

 worden ingeleverd. Je mag dus niet langer doorwerken. 

 

 Breng geen eigen papier mee. De school zorgt voor papier, ook voor kladpapier. 
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 Schrijf duidelijk leesbaar! Teksten en/of berekeningen die niet goed te lezen zijn, 

kunnen niet worden beoordeeld. 

 

 Je mag niet met een potlood schrijven, uitgezonderd tekeningen en grafieken. Je 

mag geen Tipp-Ex (of andere correctievloeistof) gebruiken. 

 

 Wanneer je tijdens het examen extra papier wilt, steek je je vinger op. De 

surveillant komt het dan brengen. 

 

 Tijdens het examen mag je de zaal niet verlaten. Wil je naar het toilet, steek dan 

je je hand op totdat de surveillant bij je komt. De surveillant loopt met je mee tot 

de deur van het toilet. 

 

 Als je je tijdens de examenzitting (plotseling) niet goed voelt, dan kun je onder  

 begeleiding van een surveillant de ruimte verlaten. In overleg met jou en 

eventueel je  ouder(s)/verzorger(s), beoordeelt de teamleider/examensecretaris of 

je na enige tijd het examen kunt hervatten. 

 

 Als je een examen af hebt en goed gecheckt of je alles hebt, dan mag je tot tien 

minuten voor het einde van de zitting, de zaal verlaten. Je levert het gemaakte 

examenwerk, de opgaven en het kladpapier in bij de docententafel achterin de 

examenzaal. Daarna vertrek je zo stil mogelijk. Het is niet toegestaan in de 

omgeving van de examenzaal te (blijven) praten (denk aan degenen die nog aan 

het werk zijn). 

 

 Tien minuten voor het einde van iedere zitting wordt meegedeeld dat de 

laatste tien minuten ingaan. Je moet dan blijven zitten tot het einde van het 

examen. Het is belangrijk dat je - na het verstrijken van de officiële examentijd - 

rustig en zonder te spreken, blijft zitten.  

 

Het gemaakte werk leg je op de hoek van de tafel. Dit wordt door de surveillanten 

opgehaald. Daarna wordt het werk op aantal en nummer door de surveillanten 

gecontroleerd. Pas wanneer alle examenstukken zijn gecontroleerd, wordt het 

sein tot vertrek gegeven. Je verlaat de zaal rustig, zonder te praten. Denk aan de 

leerlingen die recht hebben op extra tijd. Om dezelfde reden blijf je ook op de 

gang stil, totdat je buiten gehoorsafstand bent. 

 

 De examenopgaven kunnen na afloop van de zitting worden opgehaald voor de 

conciërgeloge. 

 

 Indien je fraude pleegt, kun je worden uitgesloten van verdere deelname aan het 

examen. 

 
 

4.3  Na een examenzitting 
 

… ben je nieuwsgierig naar je resultaten? Toch zul je moeten wachten tot 10 juni, 

want dan komt de definitieve uitslag. Na elk examen kun je op de website van het 

Cito wel de opgaven mét de correctievoorschriften downloaden. Hiermee kun je 

inschatten hoe je het gemaakt hebt. Kijk wel uit, je score in punten wordt 

omgerekend naar een cijfer. Dat kan behoorlijk afwijken (positief of negatief) van 

wat je verwacht.  
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4.4  Wat neem jij mee en waar zorgen wij voor? 

 
 

Wij zorgen voor: 
 
 examenpapier en kladpapier 

Let op: alleen op door de school verstrekt papier mag worden geschreven. 

 Binas-boek 

 een bidon 

 

 

Onderstaande materialen mag je altijd bij je hebben. 

 

  

- TIP!! eendelig verklarend woordenboek Nederlands 

 - pennen 

- tekenpotlood (en puntenslijper) 

 - vlakgum 

 - blauw en rood kleurpotlood 

 - geodriehoek 

 - rekenmachine *) 

 - lineaal met millimeterverdeling 

 - passer (mét potloodstift) 

 - extra woordenboek Engels: Engels-Engels 

 

Eten en drinken: het is toegestaan om eigen eten en drinken mee te nemen, op 

voorwaarde dat dit tijdens de examens geen geluidsoverlast geeft (dus geen 

ritselende verpakkingen en blikjes). Uit ervaring geven wij het advies om zo min 

mogelijk mee te nemen, want het leidt af als je tafel vol staat met eten en drinken. 

 

 

 

*) MAVO: een gewone rekenmachine die door de wiskundedocent is goedgekeurd 

*) HAVO en VWO: bij wiskunde is uitsluitend een grafische rekenmachine toegestaan, 

dus geen gewone rekenmachine. De gewone rekenmachine mag je wel bij de andere 

vakken gebruiken. De grafische rekenmachine moet aan nogal wat eisen voldoen: 

vraag hiernaar bij je wiskundedocent! 

 

De grafische rekenmachine moet in de examenstand staan. 
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5 Uitslag CE1 en CE2  
 

 

 

CE1 
 

De bekendmaking van de normering en daarmee de uitslag van het examen 1e tijdvak 

(CE1) is op donderdag 10 juni.  
 
 

De gang van zaken op deze dag is als volgt. Als je (nog) niet geslaagd bent en als je 

door een herexamen nog kunt slagen, dan word je tussen 13.30 en 14.00 uur gebeld. 

Daarna word je op school verwacht om de situatie te bespreken. Telefonisch wordt er 

daarvoor een afspraak met je gemaakt. De geslaagde leerlingen worden vanaf 14.00 uur 

telefonisch op de hoogte gebracht.  

 

 

CE2 (tweede tijdvak/herexamens) en CE3 (herexamens) 

 
 
●  Het tweede tijdvak is bedoeld om: 

 - kandidaten die nog geen volledig examen hebben afgelegd de resterende vakken  

  examen te  laten doen; 

 - kandidaten een herexamen in maximaal twee vakken te laten doen om alsnog te  

  slagen of een cijfer te verbeteren. 
 

● Indien je voor een herkansing in aanmerking wilt komen, bepaal je voor welke 

vak(ken) je een herkansing wilt aanvragen. Verstandig is om te overleggen met de 

vakdocent en eventueel de teamleider, en zo mogelijk met je ouder(s)/verzorger(s). 
 

● Je levert je cijferlijst in vóór een door de directie aangegeven dag en tijdstip en geeft 

aan in welk(e) vak(ken) je herexamen wilt doen (zie Belangrijke data bij CE2). 
 

● Wanneer je niet op tijd een herexamen hebt aangevraagd, wordt de voorlopige uitslag 

definitief. 
  

● Na afloop van het herexamen (CE2) wordt de uitslag definitief vastgesteld.  

Op vrijdag 2 juli wordt de uitslag aan iedere kandidaat meegedeeld. 
 
● Als je geslaagd bent, krijg je het diploma en de cijferlijst. Als je gezakt bent, krijg je 

alleen een cijferlijst. 

 

● Als je na tijdvak 2 nog recht hebt op een herkansing kun je die in tijdvak 3 doen. 

Deze loopt van 6 t/m 9 juli en de uitslag is op donderdag 15 juli. (in de vakantie dus) 

 
 
De gang van zaken tijdens de uitslag op 2 juli en 15 juli is als volgt. Als je gezakt bent of 

alsnog geslaagd, krijg je telefonisch bericht in de loop van de  ochtend. Als je geprobeerd 

hebt je cijfer te verbeteren, dan zie je het resultaat op je  cijferlijst bij de diploma-

uitreiking. Je mag ook bij je mentor je cijfer opvragen. 
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6 Diploma-uitreiking 
 

 

 

A6    dinsdag   6 juli  18:00 – 22 uur  

M4    woensdag  7 juli  13:00 – 22 uur  

H5    donderdag  8 juli  13:00 – 22 uur 

 

 

Let op: Als je gebruik maakt van tijdvak 3 (ook al ben je al geslaagd en wil je alleen 

maar cijfers verbeteren), dan krijg je je diploma pas na de zomervakantie. 

 

Volgens traditie wordt van elke examenleerling een familiefoto gemaakt. De 

fotografen starten hiermee om 18:00 uur. Leerlingen en familieleden worden verzocht 

rond die tijd aanwezig te zijn. 

 

N.B. Als je niet geslaagd bent, dan ligt de examenmap (met daarin o.a. de officiële 

cijferlijst en de examenfoto) klaar op de administratie. Tijdens de diploma-uitreiking 

ligt je map bij de conciërges in de loge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



12 
 

 

 

 

7 Examentips 
 
 

 

TIP 1 Lees goed. 

Lees de vragen goed en houd je aan de 

instructies. Dus als er staat: geef twee 

voorbeelden, geef er dan twee en niet 

meer. 

 

TIP 2 Lees alleen wat je echt nodig 

hebt. 

Probeer bij elke vraag zo snel mogelijk te 

bekijken wat je moet doen. Bekijk daarna 

pas de informatie, teksten en afbeeldingen 

die je ook echt nodig hebt. 

 

TIP 3 Geef de berekening of 

verklaring. 

Als om een berekening of verklaring wordt 

gevraagd, geef die dan ook. Je krijgt geen 

punten voor alleen het goede antwoord. 

 

TIP 4 Blijf nadenken. 

Maak het jezelf niet te makkelijk tijdens je 

examen. Denk niet: dat antwoord zal wel 

goed zijn. Blijf nadenken en reken zo nodig 

je antwoorden na. 

 

TIP 5 Twijfel niet te lang. 

Als je tijdens het examen iets niet weet of 

kunt, twijfel dan niet te lang en ga verder 

met de volgende vraag. Je kunt altijd terug 

naar de vraag die je hebt overgeslagen. 

 

TIP 6 Bedenk éérst het antwoord. 

Bedenk bij een meerkeuzevraag eerst zelf 

het antwoord en bekijk dan of dit bij de 

keuzemogelijkheden staat. 

 

TIP 7 Vul altijd iets in. 

Weet je het antwoord niet of niet zeker bij 

een meerkeuzevraag? Vul toch altijd iets 

in. Misschien gok je goed. 

 

TIP 8 Gebruik hoofdletters. 

Schrijf je de antwoorden op papier? 

Gebruik bij meerkeuzevragen hoofdletters: 

 A  B  C  D  … 

 

TIP 9 Kijk hoeveel punten je kunt 

krijgen. 

Kom je in tijdnood, maak dan eerst de 

opgaven die veel punten opleveren. 

Houd wel je verstand erbij: twee korte 

vragen met elk 2 punten kunnen minder 

tijd vragen dan een lange vraag met 4 

punten. 

 

TIP 10 Maak de laatste vraag. 

Onthoud: de laatste vraag is meestal niet 

de lastigste. Het zou jammer zijn als je 

daar niet aan toekomt en zo makkelijk te 

scoren punten mist. 

 

TIP 11 Lever in op volgorde. 

Moet je antwoorden op papier inleveren? 

Doe dit dan op volgorde, dan weet je ook 

zeker dat je alles inlevert! Lukt dit niet, 

geef dat dan duidelijk aan. 

 

  

 

 

 

 

Eindexamen apps: 

www.mijneindexamen.nl  (van het College voor Toetsen en Examens) 

www.eindexamenapp.nl  (van Re:Software) 

 

  

http://www.mijneindexamen.nl/
http://www.eindexamenapp.nl/
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8 Datumoverzicht voor examenleerlingen 2021  
 
 

  
Datum Voor wie? Onderwerp 

di 20 april M4/H5/A6 Ondertekenen van de SE-overzichten (vaststelling SE-cijfers) 

Aanwezigheid M4/H5/A6 verplicht! 

vr 23 april M4/H5/A6 Uiterste datum doorgeven vakken 1e kans in tijdvak 2 

 

ma 10 mei 

 

M4/A6 Oefenexamens M4/A6 

di 11 mei 

 

H5 Oefenexamens H5 

ma 26 apr t/m 

vr 7 mei 

M4/H5/A6 Meivakantie 

Examentraining Lyceo 

ma 17 mei t/m 

ma 31 mei 

M4/H5/A6 Centraal Examen (CE1) 

EXAMENROOSTER zie bijlage 

di 1 juni t/m 

do 10 juni 

M4/H5/A6 Reserveperiode examens volgens adviesnormen Ministerie van 

Onderwijs; beschikbaar blijven i.v.m. eventuele calamiteiten 

do 10 juni M4/H5/A6 Uitslag CE1 

. Bellen gezakte leerlingen; 13:30-14:00 uur 

. Ophalen cijferlijsten gezakten; vanaf 15:00 uur 

. Bellen geslaagde leerlingen; vanaf 14:00 uur 

. Ophalen cijferlijsten geslaagden; 16:00 

vr 11 juni M4/H5/A6 Inleveren vakken CE2: 1e deelname/herkansen/herprofileren; 

uiterlijk 13:00 uur 

vr 11 juni ?? 

 

M4/H5/A6 Herexamentraining Lyceo 

za 12 juni ?? 

 

M4/H5/A6 Herexamentraining Lyceo 

ma 14 t/m  

do 25 juni 

M4/H5/A6 CE2 / EXAMENROOSTER zie bijlage 

vr 2 juli 

 

M4/H5/A6 Uitslag CE2 

vr 2 juli of M4/H5/A6 Inleveren vakken CE3 om te herkansen/herprofileren; 

uiterlijk 10:00 uur 

ma 5 juli 

 

M4/H5/A6 Inleveren boeken (persoonlijk of door gemachtigde), tenzij 

nodig voor CE3 

di 6 juli 

 

A6 Diploma-uitreiking A6 / 19:00 uur 

wo 7 juli 

 

M4 Diploma-uitreiking M4 / 19:00 uur 

do 8 juli 

 

H5 Diploma-uitreiking H5 / 19:00 uur 

6 juli t/m 9 juli M4/H5/A6 CE3 / EXAMENROOSTER zie bijlage 

 

15 juli M4/H5/A6 Uitslag CE3 
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9 Certificaat voor eindexamenkandidaten 
 

 

Voor leerlingen die daar prijs op stellen, bestaat de mogelijkheid om naast het diploma een 

certificaat te krijgen waarop bijzondere activiteiten staan vermeld waaraan je hebt deelgenomen of 

bijgedragen. 

 

Dit certificaat kan belangrijk zijn voor je cv (curriculum vitae) en een rol spelen bij de gesprekken met 

de vervolgopleidingen of als je voor een baan(tje) solliciteert. 

 

Het is aan jou om aan te geven of je dit op prijs stelt. Als dat het geval is, lever dan onderstaande 

strook uiterlijk dinsdag 20 april in*. De teamleider bepaalt of de activiteit voor vermelding in 

aanmerking komt. 

 

 

 

 

 

ZIE LOSSE BESTAND 
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10 Examennummers  
 
 

Examennummers Atheneum 6 
 

klas achternaam tv voornaam examennummer 

MA62 Akkerman   Steven 101 

MA61 Baars   Rosanne 102 

MA61 Beernink   Suzanne 103 

MA62 Beers van Karlijn 104 

MA62 Bennen   Luna 105 

MA62 Benthem van Floris 106 

MA61 Berg van den Nadia 107 

MA61 Berkenveld   Nouschka 108 

MA61 Bijl van der Yke 109 

MA62 Bonhof   Niels 110 

MA62 Bos   Annefleur 111 

MA61 Brink van den Maarten 112 

MA62 Brouwer   Isa 113 

MA61 Brouwer   Therese 114 

MA61 Cheuk-A-Lam   Fabienne 115 

MA61 Cuijten   Laura 116 

MA61 Docter   Nina 117 

MA61 Eilander   Willemijn 118 

MA62 Elken   Ilona 119 

MA61 Haan   Marieke 120 

MA61 Hakkers   Annika 121 

MA62 Hanke   Christine 122 

MA61 Heijenbrok   Margot 123 

MA62 Hemmen van Maarten 124 

MA61 Hof van 't Isa 125 

MA61 Kampman   Anna 126 

MA61 Koops   Isa 127 

MA61 Krale   Lotte 128 

MA61 Lee van der Ellen 129 

MA62 Leeuwerik   Arthur 130 

MA62 Lenthe van Lars 131 

MA62 Meer van der Esther 132 

MA61 Mulder   Daniela 133 

MA62 Noort van Floris 134 

MA62 Oegema   Ids 135 

MA61 Prins   Vera 136 

MA62 Rijn van Lonne 137 

MA61 Rijsenbrij   Rosalie 138 

MA61 Rijss   Marleen 139 

MA61 Segirinya   William 140 

MA62 Smits   Jasper 141 

MA62 Spijker van Noah 142 

MA61 Stein   Diana 143 
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MA62 Strijker   Lindy 144 

MA61 Treur   Iris 145 

MA62 Vaartjes   Hanne 146 

MA61 Vasse   Suzan 148 

MA62 Vasse   Emma 147 

MA62 Velde de Dian 149 

MA62 Vonk   Marit 150 

MA62 Vos   Thomas 151 

MA61 Vrieleman   Nienke 152 

MA61 Wennemers   Isa 153 

MA61 Wetering   Merle 154 

MA62 Winters   Farah 155 

MA61 Wisscha ter Lianne 156 

MA62 Wolting   Rosalie 157 

 
_____________________________________________________________ 

 
Examennummers HAVO 5 

 
klas achternaam tv voornaam examennummer 

MH54 Al-Gersani   Noor 301 

MH54 Arve ten Floor 302 

MH52 Backers   Sebas 303 

MH54 Bahassou   Shahira 304 

MH52 Bakker   Lola-Gina 305 

MH52 Boer de Aniek 306 

MH53 Booij   Pien 307 

MH52 Boone   Eva 308 

MH51 Brinkman   Regina 309 

MH53 Brouwer   Emma 310 

MH52 Buist   Maarten 311 

MH53 Consten   Sari 312 

MH52 Dams van Noömi 313 

MH52 Derussy   Sophie 314 

MH53 Dijk   Iris 315 

MH52 Douwsma   Femke 316 

MH53 Eikenaar   Iris 317 

MH52 Eikenaar   Nienke 318 

MH53 Eller   Yoëlla 319 

MH54 Engelenburg van Joran 320 

MH53 Evenboer   Vincent 321 

MH53 Faber   Arne 322 

MH54 Feima   Renske 323 

MH53 Fransman   Colin 324 

MH54 Gier de Stella 325 

MH54 Goede de Marijn 326 

MH51 Grootenhuis   Lisa 327 

MH52 Haakman   Melissa 329 

MH53 Haakman   Max 328 

MH52 Hartlooper   Lucile 330 
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MH51 Heetebrij   Ninah 331 

MH51 Heide van der Bette 332 

MH53 Holsappel   Jasper 333 

MH51 Hovanisian   Tigran 334 

MH54 Hulsbergen   Frank 335 

MH54 Jabara   Adam 336 

MH51 Jeuring   Emma 337 

MH53 Jonker   Ian 338 

MH54 Jorritsma   Sanna 339 

MH52 Kartenberg   Gina 340 

MH53 Kesteren van Jolijn 341 

MH51 Kleinjan   Bente 342 

MH52 Klooster ten Brégithe 343 

MH54 Knot   Marijke 344 

MH51 Koobs   Thomas 345 

MH53 Kraeima   Lieke 346 

MH53 Kuttschreutter   Julie 347 

MH53 Malik   Toheed 348 

MH54 Meiberg   Chiel 349 

MH54 Meijer   Mart 350 

MH52 Metselaar   Inge 351 

MH52 Muntinga   Emma 352 

MH54 Neer van der Lynn 353 

MH53 Nijman   Yasmin 354 

MH53 Olst van Bernadet 355 

MH54 Oosterhof   Jerri 356 

MH52 Pakir   Tuğra 357 

MH54 Pasterkamp   Yan Willem 358 

MH52 Peterson   Richt 359 

MH51 Piórek   Emilia 360 

MH53 Poorten van Michelle 361 

MH53 Pop   Bryan 362 

MH51 Qudso   Firas 363 

MH51 Reining   Thomas 364 

MH52 Sagel   Anne-Mirthe 365 

MH54 Schouten   Marith 366 

MH51 Schuinder   Nynke 367 

MH51 Sekhavatdoust   Emma 368 

MH51 Soest van Roos 369 

MH52 Sok   Leah 370 

MH52 Sooriakumarn   Myrthe 371 

MH53 Spijker van Chantal 373 

MH51 Spijker   Moniek 372 

MH51 Spijkerman   Eva 374 

MH54 Sprock   Jay 375 

MH53 Stokvis   Bo 376 

MH54 Tempelman   Fleur 377 

MH52 Tijhuis   Tim 378 

MH51 Toerse   Hero 379 

MH54 Tuinman   Daan 380 
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MH51 Uitslag   Guus 381 

MH54 Unen van Julia 382 

MH51 Veer van der Laura 383 

MH53 Veer van der Lisa 384 

MH52 Veldt   Stephanie 385 

MH53 Visscher   Nathan 386 

MH51 Visser   Lara 387 

MH54 Vries de Veerle 390 

MH51 Vries de Puck 389 

MH52 Vries de Demi 388 

MH54 Vrolijk   Semma 391 

MH53 Wennemars   Daan 392 

MH54 Wielink   Winneke 393 

MH53 Wiertz   Marijn 394 

MH52 Wijngaarden van Emma 395 

MH51 Zomer   Sarah 396 

MH54 Zwitser   Hidde 397 

 

_______________________________________________________________ 
 

Examennummers MAVO 4 
 

 

klas achternaam tv voornaam examennr. 

MM44 Aalderen van Lola 501 

MM43 Ansink   Nikita 502 

MM42 Askamp   Ramon 503 

MM44 Beek van Rebecca 504 

MM42 Beers van Maarten 505 

MM43 Beld van de Esra 506 

MM41 Berg van den Matthijs 507 

MM43 Bergeijk van David 508 

MM44 Betting   Merle 509 

MM42 Bosman   Jelmer 510 

MM43 Bouter   Astrid 511 

MM42 Bronger   Marijn 512 

MM44 Croezen   Lune 513 

MM43 Dijk van Fabiënne 514 

MM41 Dijkhuizen   Manon 515 

MM41 El Ouarti   Louiza 559 

MM44 Everts   Bram 516 

MM43 Gelissen   Erik 517 

MM43 Godijn   Dirk 518 

MM41 Goldsteen   Julia 519 

MM42 Grisnich   Jonathan 520 

MM41 Grit   Joost 521 

MM42 Gronden van der Lucien 522 

MM44 Groot de Igor 523 

MM44 Guner   Aleyna 524 

MM42 Günes   Viyen 525 
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MM43 Gurp van Tatum 526 

MM42 Hascher   Finn 527 

MM42 Hekkert   Stijn 528 

MM42 Helden van Thijmen 529 

MM41 Hendriks   Mae-Fah 530 

MM43 Hoekstra   Lotte 531 

MM43 Horst van der Lieselore 532 

MM42 Huisintveld   Yannick 533 

MM41 Ittersum van Twan 534 

MM42 Kemperman   Joris 535 

MM44 Khnykina   Anthea 536 

MM43 Kirikidi   Khristina 537 

MM44 Kleinlugtebeld   Veere 538 

MM43 Kleinlugtenbelt   Emily 539 

MM41 Knobben   Maureen 540 

MM42 Koster   Lisemijn 541 

MM43 Kramer   Julia 542 

MM44 Kroon   Thijs 543 

MM44 Leeraar   Délisha 544 

MM41 Leerling   Frederique 545 

MM41 Louwen   Lola 546 

MM41 Lunsing   Byrge 547 

MM43 Mafait   Arwen 548 

MM42 Mars   Rik 549 

MM43 Martins de Oliveira Carvalho   Ruben 550 

MM42 Meiberg   Lisanne 551 

MM42 Mijnheer   Joanne 552 

MM44 Mook   Isa 553 

MM41 Mosterman   Levi 554 

MM44 Nes van Lindy 555 

MM42 Nusman   Melle 556 

MM42 Offereins   Sander 557 

MM43 Oosterbeek   Marit 558 

MM44 Prins   Lisette 561 

MM42 Prins   Arend 560 

MM44 Rietberg   Bo 562 

MM42 Rook   Stijn 563 

MM44 Roossink   Hidde 564 

MM41 Ruissen   Jessica 565 

MM42 Runhart   Ivan 566 

MM44 Samson   Quincy 567 

MM44 Sanders   Myrthe 568 

MM42 Sant Ram   Amisha 569 

MM41 Schottert   Eline 570 

MM42 Schouten   Bart 571 

MM42 Schouten   Felisha 572 

MM44 Schreurs   Estelle 573 

MM41 Sluis van der Jasmijn 574 

MM43 Smits   Dee Dee 575 

MM42 Smits   Kollin 576 
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MM44 Spijker   Mila 577 

MM43 Stegeman   Allard 578 

MM43 Telussa   Noa 579 

MM44 Vaatstra   Luuk 580 

MM42 Vogelzang   Kasper 581 

MM43 Vos   Esmée 582 

MM43 Vries de Chloë 583 

MM44 Wals de Sharon 584 

MM43 Westenberg   Joerie 585 

MM43 Wielink   Kyle 586 

MM41 Winter   Zhenna 587 

MM42 Wittebol   Paola 588 

MM41 Wolf   Leroy 589 

MM41 Wolf   Tobias 590 

MM41 Woude van der Nienke 591 
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 11 Examenrooster + toegestane hulpmiddelen 2021  
 

Tijdvak 1 
Datum mavo   havo   vwo   

  
tijd/vak hulpmiddelen tijd/vak hulpmiddelen tijd/vak hulpmiddelen 

ma 17 mei 

  
    

  
  

  

            

13:30-15:30   13:30-16:30   13:30-16:30   

Nederlands   beco   wis A/B/C   

di 18 mei 

    09:00-12:00   09:00-12:00   

    geschiedenis   geschiedenis   

13:30-15:30   13:30-16:00 
  

13:30-16:00 
  

wiskunde   Engels woordenboek Frans woordenboek 

wo 19 mei 

09:00-11:00           

aardrijkskunde           

    13:30-16:30   13:30-16:30   

    Nederlands 
 

biologie BINAS 6e editie 

do 20 mei 

    09:00-12:00   09:00-12:00   

    aardrijkskunde   filosofie   

13:30-15:30   13:30-16:30   13:30-16:00 
  

nask 1 BINAS-vmbo 2e editie natuurkunde BINAS 6e editie Engels woordenboek 

vr 21 mei 

    09:00-11:30       

    Duits woordenboek     

13:30-15:30   13:30-16:00   13:30-16:30   

economie   tekenen   Nederlands   

di 25 mei 

09:00-11:00   09:00-11:30       

geschiedenis   muziek       

13:30-15:30   13:30-16:00   13:30-16:30   

nask 2 BINAS-vmbo 2e editie Frans woordenboek economie   

wo 26 mei 

09:00-1:00       9:00-11:30   

Duits woordenboek     muziek   

13:30-15:30   13:30-16:30   13:30-16:30   

biologie 
 

wiskunde A/B   scheikunde BINAS 6e editie 

do 27 mei 

    09:00-12:00   09:00-11:30   

    
filosofie   Duits woordenboek 

13:30-15:30   13:30-16:30 
  13:30-16:00   

Engels woordenboek biologie BINAS 6e editie tekenen   

vr 28 mei 

        09:00-12:00   

        aardrijkskunde   

13:30-15:30   13:30-16:30   13:30-16:30   

beeldend 
tekenen   

economie   natuurkunde BINAS 6e editie 

ma 31 mei 

            

    
        

    13:30-16:30 
  13:30-16:30 

  

    scheikunde BINAS 6e editie beco   
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Tijdvak 2 
Datum mavo   havo   vwo   

  
tijd/vak hulpmiddelen tijd/vak hulpmiddelen tijd/vak hulpmiddelen 

ma 14 juni 

  
    

  
9:00-11:30 

  

        muziek   

13:30-15:30   13:30-16:00   13:30-16:30   

Nederlands   Frans woordenboek Nederlands   

di 15 juni 

    09:00-12:00   09:00-12:00   

    geschiedenis   geschiedenis   

13:30-15:30   13:30-16:30 
  

13:30-16:30   

wiskunde   beco   scheikunde BINAS 6e editie 

wo 16 juni 

09:00-11:00           

aardrijkskunde           

13:30-15:30   13:30-16:30   13:30-16:30   

beeldend 
tekenen 

  Nederlands 
 

biologie BINAS 6e editie 

do 17 juni 

    09:00-12:00   09:00-12:00   

    aardrijkskunde   filosofie   

13:30-15:30   13:30-16:30   13:30-16:00 
  

nask 1 BINAS-vmbo 2e editie natuurkunde BINAS 6e editie Engels woordenboek 

vr 18 juni 

    09:00-11:30       

    Duits woordenboek     

13:30-15:30   13:30-16:30   13:30-16:30   

economie   economie   wis A/B/C   

ma 21 juni 

09:00-11:00   09:00-11:30       

geschiedenis   muziek       

13:30-15:30   13:30-16:30 
  

13:30-16:30   

nask 2 BINAS-vmbo 2e editie scheikunde BINAS 6e editie economie   

di 22 juni 

09:00-1:00       09:00-12:00   

Duits woordenboek     aardrijkskunde   

13:30-15:30   13:30-16:30   13:30-16:30   

biologie 
 

wiskunde A/B   natuurkunde BINAS 6e editie 

wo 23 juni 

    09:00-12:00   09:00-11:30   

    
filosofie   Duits woordenboek 

13:30-15:30   13:30-16:30 
  13:30-16:30   

Engels woordenboek biologie BINAS 6e editie beco   

do 24 juni 

    09:00-11:30   09:00-11:30   

    tekenen   tekenen   

            

            

vr 25 juni 

            

    
        

    13:30-16:00 
  

13:30-16:00 
  

    Engels woordenboek Frans woordenboek 

 

  



23 
 
 
 

 

 

Tijdvak 3 
Datum mavo   havo   vwo   

  tijd/vak hulpmiddelen tijd/vak hulpmiddelen tijd/vak hulpmiddelen 

di 6 juli 

09:00-11:00 
  09:00-12:00 

  
09:00-12:00 

  

Nederlands 
  Nederlands 

  
Nederlands 

  

13:30-15:30   13:30-16:00   13:30-16:30 
  

nask 2 BINAS-vmbo 2e editie tekenen   scheikunde BINAS 6e 
editie 

13:30-15:30 
  13:30-16:30 

  
13:30-16:30 

  

geschiedenis   scheikunde 
BINAS 6e editie 

natuurkunde BINAS 6e 
editie 

13:30-15:30   13:30-16:30 
  

13:30-16:30 
  

aardrijkskunde   biologie 
BINAS 6e editie 

geschiedenis 
  

 
  13:30-16:30 

  
    

 
  geschiedenis       

wo 7 juli 

09:00-11:00   09:00-11:30   09:00-12:00 
  

wiskunde   muziek   wiskunde B   

    09:00-12:00     
  

    economie       

13:30-15:30   13:30-16:30   13:30-16:30 
  

biologie 
 

natuurkunde BINAS 6e editie biologie 
BINAS 6e editie 

13:30-15:30   13:30-16:30   13:30-16:30 
  

nask 1 
BINAS-vmbo 2e editie 

aardrijkskunde 
  

wiskunde A/C   

  
  13:30-16:30 

  
13:30-16:30 

  

    wiskunde A 
  

beco 
  

    13:30-16:30 
  

    

    filosofie       

do 8 juli 

09:00-11:00   09:00-12:00   09:00-11:30 
  

economie   wiskunde B   muziek   

        09:00-12:00 
  

        economie   

13:30-15:30   13:30-16:00   13:30-16:00 
  

Engels 
woordenboek 

Engels woordenboek Engels 
woordenboek 

13:30-15:30   13:30-16:00   13:30-16:00 
  

Frans 
woordenboek 

Frans 
woordenboek 

Frans woordenboek 

    13:30-16:30   13:30-16:30 
  

  
  

beco   aardrijkskunde 
  

        13:30-16:30 
  

  
  

  
  

filosofie   

vr 9 juli 

13:30-15:30   13:30-16:00   13:30-16:00 
  

Duits woordenboek Duits woordenboek Duits woordenboek 

 


