Exameninformatie 2022 RSG Slingerbos

24 maart 2022

Inleiding
Je doet dit jaar eindexamen en moet laten zien wat je hebt opgestoken van al die jaren
onderwijs. We willen allemaal dat er mooie resultaten worden behaald. Met deze
exameninformatie willen we je relevante data meegeven. Neem de info rustig tot je.
In de eerste drie bladzijden tekst geven we de noodzakelijke info voor de periode tot de
eerste examens (“april”), voor tijdens de examens (“mei”) en ten slotte voor na de examens
en de herexamens (“juni-juli”). Na de tekst volgt het zogenaamde koelkastschema (2 blz.),
met de planning voor de maanden april t/m juli. Daarna volgen de specifieke examenroosters
(4 blz.) en één A4 met instructie over de grafische rekenmachines, voor havo en vwo.
Er zijn buiten deze info nog veel meer voorschriften en regels, dit jaar (net als vorig jaar)
enkele bijzondere. Wil je je daar nog verder in verdiepen, bestudeer dan het
examenreglement op onze site, onder meer artikel 21. Altijd nuttig is ook
www.examenblad.nl. Daar staat de officiële info van het Ministerie van Onderwijs. Vergeet
niet (zeker in de weken voorafgaand aan de examens) dagelijks op de ELO van school te
kijken. Als laatste willen we je wijzen op www.mijneindexamen.nl. Daar heb je de
mogelijkheid om de exameninformatie speciaal op jouw situatie toe te passen, met zelfs een
gepersonaliseerd rooster.

April
Schoolexamens en akkoordverklaring
De schoolexamens (SE’s) dienen vóór het Centraal Examen (CE) afgesloten te zijn.
Toetsweek 3 is in maart al afgerond, maar op maandag 11 april volgen nog de herkansingen.
En begin april moeten alle PTA-onderdelen, inclusief handelingsdelen en praktische
opdrachten zijn afgerond en beoordeeld. Jij moet scherp zijn op ontbrekende cijfers; je
docenten en je mentor kijken hier met je mee. “Een kandidaat mag niet eerder deelnemen
aan het centraal examen dan nadat het schoolexamen is afgerond”; zo staat het in ons
examenreglement.
Op donderdag 21 april, in de laatste week voor de meivakantie teken je op school je
akkoordverklaring met betrekking tot je SE-cijferlijst. Op deze dag krijg je ook
examenvoorlichting waarbij we de gang van zaken tijdens de examens met je doornemen.
Bovendien bevestig je op die dag je tijdvakkeuze (zie hieronder) en mogelijk ook jouw
faciliteitenoverzicht.
Tijdvakkeuze en proefexamen
Het zal je niet ontgaan zijn dat er dit schooljaar extra regels gelden, vastgesteld door de
Tweede Kamer. Eén daarvan is de mogelijkheid je examen te spreiden over twee tijdvakken.
Je bespreekt met jouw mentor je tijdvakkeuze en legt deze vast. Dit doe je na toetsweek 3,
uiterlijk donderdag 14 april. Wij verwerken die keuzes en koppelen je keuze aan jou terug
door je je handtekening te laten zetten, op donderdag 21 april. Zorg ervoor dat je in de
tussentijd je tijdvakkeuze ook met je ouder(s)/verzorger(s) deelt.
Op vrijdag 22 april maken mavo- en vwo-leerlingen verplicht een proefexamen, om te
ervaren hoe het is om met veel mensen lange tijd in een gymzaal geconcentreerd een
examen te maken. Het aanmelden gaat via de ELO. Zie voor de deadline het
examenschema verderop in dit document. Havo-leerlingen maakten al regelmatig SE’s in de
gymzaal, zodat zij die “examenzaal-ervaring” al hebben.

Mei
Regels tijdens het Centraal Examen
Enkele artikelen uit het officiële ’Besluit Eindexamens’ zijn van groot belang:
1. Een kandidaat die te laat komt, mag uiterlijk tot een half uur na het tijdstip van opening
van de envelop tot het examenlokaal worden toegelaten. Hij/Zij levert zijn/haar werk in op
het tijdstip dat ook voor andere kandidaten geldt.
2. De kandidaat mag alleen gebruik maken van de officieel toegestane hulpmiddelen.
3. Gedurende het examen is het de kandidaat niet geoorloofd zich zonder toestemming van
degenen die toezicht houden, uit het examenlokaal te verwijderen.
4. Indien een kandidaat zich ten aanzien van het schriftelijk werk aan enig bedrog heeft
schuldig gemaakt en dit voor of tijdens het schriftelijk examen wordt ontdekt, kan de
directeur de kandidaat de deelneming of de verdere deelneming aan het schriftelijk
examen ontzeggen. Indien een kandidaat in enig ander opzicht in strijd met de
voorschriften heeft gehandeld en dit voor of tijdens het examen wordt ontdekt, kan de
directeur de kandidaat de deelneming of de verdere deelneming aan het schriftelijk
examen ontzeggen.
5. Indien het bedrog pas na afloop van het schriftelijk examen wordt ontdekt, onthoudt de
directeur de kandidaat het diploma. Indien een andere onregelmatigheid eerst na afloop
van het schriftelijk examen wordt ontdekt, kan de directeur de kandidaat het diploma
onthouden.
Afmelden
6. Als je verhinderd bent om deel te nemen aan een examen (Corona of anderszins), dan
moet je dat netjes melden, zodat je absentie reglementair is. Eén van je ouders (of jij zelf,
als je 18 jaar of ouder bent) belt voorafgaand aan het betreffende examen met de
leerlingcoördinator of met de teamleider, 0341-414484, om de afwezigheid persoonlijk
toe te lichten.
7. Afwezigheid bij het eerste tijdvak leidt tot doorschuiven van examen(s) naar het tweede
tijdvak. Afwezigheid tijdens het tweede tijdvak leidt tot doorschuiven van examen(s) naar
het derde tijdvak.
Praktische opmerkingen:
a) School draagt zorg voor enkele hulpmiddelen:
o woordenboek Nederlands
o al het nodige papier (eigen papier is niet toegestaan)
o het BINAS-informatieboek 2e editie (mavo-tl)
o het BINAS-informatieboek 6e editie (havo en vwo)
b) Alle apparatuur waarmee contact met ‘buitenaf’ mogelijk is (denk daarbij aan mobiele
telefoons, smartwatches, bluetooth-koptelefoons e.d.), mag beslist de examenzaal niet
in! Ook gewone horloges, omdat ze niet te onderscheiden zijn van smartwatches, mogen
niet mee de zaal in. Berg ze op in je kluisje. Wij zorgen ervoor dat er een klok in de zaal
aanwezig is.
c) Schrijfgerei e.d. neem je los mee de zaal in of in een doorzichtige etui.
d) Je schrijft met blauwe of zwarte pen; je schrijft niet met potlood. Je corrigeert een
gemaakte fout door die fout netjes door te krassen en een nieuw antwoord op te
schrijven. Het is niet toegestaan Tipp-Ex (of iets dergelijks) te gebruiken. Bij
meerkeuzevragen antwoord je met een duidelijke hoofdletter.
e) Je moet zelf zorgen voor woordenboeken moderne vreemde talen, schrijfgerei, passer,
liniaal met millimeterverdeling, een geodriehoek, een elektronisch rekenapparaat en een
grafische rekenmachine voor de vakken waarbij dat is toegestaan (de hulpmiddelen zijn
terug te vinden op de website van www.examenblad.nl). Kijk dit goed na, vooral welke
woordenboeken en rekenmachines zijn toegestaan.
f) Omdat je niet bij elk examen in dezelfde zaal/op dezelfde plek zult zitten, is het extra
belangrijk dat je ruim op tijd aanwezig bent.
g) De examenopgaven mogen niet voor het einde van de zitting uit de examenzaal worden
meegenomen.

h) Wanneer je de zaal vroegtijdig verlaat, lever je je examenwerk en de examenopgaven
voorzien van je naam in. Aantekeningen, kladwerk en opgaven kunnen na de officiële
sluiting van de zitting opgehaald worden in de aula of in de kleedkamers.
i) Examenkandidaten mavo: de eerste 60 minuten mag de examenzaal niet worden
verlaten!
j) Examenkandidaten havo en vwo: de eerste 90 minuten mag de examenzaal niet worden
verlaten.
k) Voor alle examenkandidaten geldt: ben je 15 minuten vóór beëindiging van het examen
nog aanwezig dan dien je te blijven zitten totdat het examen officieel beëindigd is.
l) #doeslief! Denk aan je medeleerlingen wanneer je bepaalt welk eten of drinken (met
welke verpakking) je meeneemt …

Juni-Juli
Uitslag examen
Op donderdag 9 juni wordt de normering van alle eindexamens uit het eerste tijdvak bekend
gemaakt. De mentoren bellen op donderdagmiddag de uitslag aan hun mentorleerlingen
door. Leerlingen die alle vakken al in het eerste tijdvak hebben gedaan, horen of ze geslaagd
zijn. De overige leerlingen horen de tussenstand.
Op vrijdag 1 juli wordt de normering van alle eindexamens uit het tweede tijdvak bekend
gemaakt. De mentoren bellen op vrijdagmiddag de uitslag aan hun mentorleerlingen door. In
principe weten alle leerlingen of ze (nog afgezien van de herkansingen in het 3e tijdvak) wel
of niet geslaagd zijn.
Na het uitslagmoment op donderdag 9 juni en na het uitslagmoment op vrijdag 1 juli worden
leerlingen op school uitgenodigd. Nog-niet-geslaagden overleggen dan over hun keuze voor
herexamen(s) in het 2e, respectievelijk het 3e tijdvak, om alsnog te kunnen slagen.
Geslaagden kunnen zich aanmelden voor één of twee herexamens met het oog op
cijferverbetering, waarbij het hoogste cijfer geldt.
Herexamens
Alle leerlingen hebben recht op twee herexamens. Herexamens kunnen gebruikt worden om
alsnog te slagen of voor cijferverbetering. Deze kunnen gemaakt worden in zowel het
tweede als derde tijdvak, dit is afhankelijk van je situatie.
Diploma-uitreiking
We hopen je in juli (zie examenschema) op feestelijke wijze tijdens een stijlvolle diplomauitreiking je diploma te kunnen overhandigen. We zijn er in de afgelopen Corona-jaren in
geslaagd mooie diploma-uitreikingen te organiseren. Dit jaar gaat dat ongetwijfeld ook
lukken. Wanneer je zelf een feestelijke bijdrage aan deze diploma-uitreiking wilt leveren,
vragen we je dit ruim voor die tijd met de betreffende leerlingcoördinator of teamleider te
bespreken. Nadere informatie over tijdstippen volgt.
Na de diploma-uitreiking rest nog één RSG-verplichting: je levert je boeken en je kluissleutel
in. De datum hiervoor laten we je later weten.
Diplomaregister
Het diplomaregister (https://www.rijksoverheid.nl/wetten-enregelingen/productbeschrijvingen/gegevens-diplomaregister-inzien-en-wijzigen) is een online
applicatie die gegevens beschikbaar stelt. In het diplomaregister staan gegevens van
diploma’s, certificaten en getuigschriften, zoals de naam van de opleiding, de naam van de
onderwijsinstellingen en het examenjaar. Deze gegevens zijn gekoppeld aan de
persoonsgegevens van de diplomabezitter.
Bovenstaande betekent dat wij als school geen gewaarmerkte kopieën verstrekken van
diploma en cijferlijst. Heb je zo’n kopie nodig, dan ga je naar de site van DUO-particulieren,
daar kun je inloggen in Mijn DUO met je DigiD. Als school zorgen wij ervoor dat we jouw
gegevens aanleveren bij DUO.

Examenschema april-mei-juni-juli 2022, voor thuis op de koelkast
Activiteiten april-mei
In april worden zeker reguliere lessen en RSG-examentrainingen aangeboden.
→ Maak daar gebruik van!
Deze lessen en de buitenlandse reizen (ook in april) staan niet in dit schema.

Datum
tijd
Woe 30/3 t/m
Ma 04-04
Ma 04-04,
2e + 3e lesuur
Ma 04-04
12.00 uur
Ma 04-04
23.55 uur
Di 05-04
2e + 3e lesuur
Vr 08-04
12.00 uur
Vr 08-04
20.00-24.00 uur
Ma 11-04

Activiteit

Nadere specificatie

Inhalen toetsweek 3
Voldoen aan laatste verplichtingen
Luistervaardigheid Engels (inhalen /
herkansen)
Cijfers TW3 examenleerlingen in Magister
Alle cijfers, TW3 en daarvoor
Deadline inschrijven herkansingen

Leerlingen/Docenten

Luistervaardigheid Duits / Frans (inhalen /
herkansen)
Aanmelden herkansing maatschappijleer

Leerlingen 6V

GALA

Bovenbouwleerlingen

Herkansingen (uit periode 2 en 3), 2 pp

Leerlingen 4M, 5H, 6V

Di 12-04
19.00 uur
Woe 13-04
1e + 2e lesuur
Do 14-04
12.00 uur
Ma 18-04
23.55 uur
Di 19-04
09.00 uur
Woe 20-04
9.00 uur-20.00 uur
Do 21-04

Examenconcert Muziek

Leerlingen 5H Muziek

Herexamen maatschappijleer

Leerlingen 4M

Deadline tijdvakkeuze

Mentor/Leerlingen

Deadline inschrijven proefexamen via ELO

Leerlingen 4M / 6V

Cijfers herkansingen in Magister

Docenten

Efteling (en daar op een mooie plek →)
Schoolfoto’s per jaarlaag
Akkoordverklaringen
(cijferlijst, tijdvakken, faciliteiten)
Examenvoorlichting

Leerlingen 4M/5H/6V en
mentoren
Leerlingen 4M/5H/6V
Docenten
Leerlingen/Mentoren/
Teamleiders
Leerlingen 4M / 6V

Do 21-04

Leerlingen 6V
Docenten
Leerlingen

Leerlingen 4 mavo

Vr 22-04
09.00 uur e.v.

Proefexamens mavo en vwo

Za 23-04 t/m
Zo 08-05

Vakantie (eventueel examentraining Lyceo
→ 25+26/4 en 29+30/4)

Leerlingen

Do 12-05

IB-examen

Leerlingen 6 tvwo

Do 12-05 t/m
Woe 25-05

Centraal Examen, 1e tijdvak

Leerlingen 4M/5H/6V

Examenschema april-mei-juni-juli 2022, voor thuis op de koelkast
Activiteiten juni-juli
Datum
tijd
Do 09-06

Activiteit

Do 09-06
Na 13.00 uur
Do 09-06
15.00 uur
Do 09-06
16.00 uur
Vr 10-06
Uiterlijk 11.00 uur
Ma 13-06 t/m
Vr 24-06
Vr 01-07
Na 13.00 uur
Vr 01-07

Mentor belt leerling

Mentor en leerlingen

Indien gewenst/nodig gesprek leerling
mentor (eventueel decaan)
Alle geslaagde leerlingen op school

Leerling en mentor

Mentor belt leerling

Mentor en leerlingen

Vr 01-07
15.00 uur
Vr 01-07
16.00 uur
Vr 01-07
Uiterlijk 17.00 uur
Di 05-07 t/m
Vr 08-07
Di 05-07

Indien gewenst/nodig gesprek leerling
mentor (eventueel decaan)
Alle geslaagde leerlingen op school

Leerling en mentor

Wo 06-07
Do 07-07
Do 14-07
Do 14-07

Nadere specificatie

Uitslag 1e tijdvak

Aanmelden herexamens/cijferverbetering,
persoonlijk inleveren bij leerlingcoördinator
Centraal Examen, 2e tijdvak

Geslaagde leerlingen
en mentoren
Leerlingen

Uitslag 2e tijdvak

Geslaagde leerlingen
en mentoren

aanmelden herexamens/cijferverbetering,
persoonlijk inleveren bij leerlingcoördinator
Centraal Examen, 3e tijdvak
Diploma-uitreiking havo (uitnodiging met
definitief tijdstip volgt)
Diploma-uitreiking vwo (uitnodiging met
definitief tijdstip volgt)
Diploma-uitreiking mavo (uitnodiging met
definitief tijdstip volgt)
Uitslag 3e tijdvak
Gezamenlijke Diploma-uitreiking
(voor leerlingen die afhankelijk waren van
het 3e tijdvak om nog te kunnen slagen)

havo
vwo
mavo

Examenroosters
Data centrale eindexamens 1e tijdvak vmbo-tl, havo en vwo
12 mei t/m 25 mei 2022
Gymzaal 1
mavo

Gymzaal 3-4
havo
09:00 - 11:30
Duits

Gymzaal 2
vwo

13.30 - 15.30
biologie

13:30 - 16:30
aardrijkskunde

13:30 - 16:30
Nederlands

Donderdag 12 mei

Vrijdag 13 mei

09:00 - 11:00
geschiedenis
13:30 - 15:30
Frans

13:30 - 16:30
wiskunde A, B

13:30 - 16:30
biologie

09:00 - 12:00
geschiedenis

09:00 - 12:00
geschiedenis

13:30 - 15:30
Nederlands

13:30 - 16:30
natuurkunde

13:30 - 16:30
scheikunde

09:00 - 11:00
Duits

09:00 - 12:00
kunst

13:30 - 15:30
wiskunde

13:30 - 16:30
Nederlands

13:30 - 16:30
bedrijfseconomie

09:00 - 11:00
aardrijkskunde

09:00 - 12:00
maatschappijwetenschappen

09:00 - 12:00
kunst

13:30 - 15:30
Engels

13:30 - 16:30
biologie

13:30 - 16:00
Engels

Maandag 16 mei

Dinsdag 17 mei

Woensdag 18 mei

09:00 - 12:00
filosofie

Data centrale eindexamens 1e tijdvak vmbo-tl, havo en vwo
12 mei t/m 25 mei 2022
Gymzaal 1
mavo

Gymzaal 3-4
havo

Gymzaal 2
vwo

13:30 - 15:30
nask I

13:30 - 16:00
Frans

13:30 - 16:30
natuurkunde

13:30 - 15:30
economie

13:30 - 16:30
economie

13:30 - 16:30
wiskunde A, B

Donderdag 19 mei

Vrijdag 20 mei

Maandag 23 mei

09:00 - 11:30
Duits
13:30 - 15:30
nask II

Dinsdag 24 mei

13:30 - 16:30
scheikunde

13:30 - 16:30
aardrijkskunde

09:00 - 11:30
muziek
13:30 - 16:00
Engels

13:30 - 16:30
economie

13:30 - 16:30
bedrijfseconomie

13:30 - 16:00
Frans

Woensdag 25 mei

Data centrale eindexamens 2e tijdvak vmbo-tl, havo en vwo
13 juni t/m 24 juni 2022
Gymzaal 1
mavo

Gymzaal 3-4
havo
09:00 - 11:30
muziek

Gymzaal 2
vwo
09:00 - 12:00
filosofie

13.30 - 15.30
nask I

13:30 - 16:30
aardrijkskunde

13.30 - 16.30
Nederlands

09:00 - 11:00
geschiedenis

09:00 - 12:00
geschiedenis

09:00 - 12:00
geschiedenis

13:30 - 15:30
Nederlands

13:30 - 16:30
natuurkunde

13:30 - 16:30
scheikunde

09:00 - 12:00
bedrijfseconomie

09:00 - 12:00
kunst

13:30 - 16:30
Nederlands

13:30 - 16:30
biologie

Maandag 13 juni

Dinsdag 14 juni

Woensdag 15 juni

13:30 - 15:30
economie
Donderdag 16 juni

09:00 - 12:00
kunst
13:30 - 15:30
biologie

13:30 - 16:30
wiskunde A, B

13:30 - 16:30
economie

13:30 - 15:30
wiskunde

13:30 - 16:30
biologie

13:30 - 16:30
wiskunde A, B

Vrijdag 17 juni

Data centrale eindexamens 2e tijdvak vmbo-tl, havo en vwo
13 juni t/m 24 juni 2022

Maandag 20 juni

Dinsdag 21 juni

Gymzaal 1
mavo
09:00 - 11:00
Duits

Gymzaal 3-4
havo
09:00 - 12:00
maatschappijwetenschappen

Gymzaal 2
vwo
09:00 - 11:30
Frans

13:30 - 15:30
nask II

13:30 - 16:30
economie

13:30 - 16:30
natuurkunde

13:30 - 15:30
Engels

13:30 - 16:30
scheikunde

13:30 - 16:30
aardrijkskunde

13:30 - 15:30
Frans

13:30 - 16:00
Engels

13:30 - 16:30
bedrijfseconomie

13:30 -16:00
Duits

13:30 -16:00
Duits

13:30 -16:00
Frans

13:30 -16:00
Engels

09:00 - 11:00
aardrijkskunde

Woensdag 22 juni

Donderdag 23 juni

Vrijdag 24 juni

Toegestane grafische rekenmachines voor leerlingen havo en vwo, examen 2022
De enige vakken waar de grafische rekenmachine nog is toegestaan, zijn wiskunde A en B.
Wij gebruiken de grafische rekenmachine van Texas Instruments (TI) op RSG Slingerbos. De
machines van TI die tijdens het examen (in het jaar 2022) in elk geval zijn toegestaan:
o TI-84 Plus T vanaf versie OS 5.1, de basisversie met LED lampje;
o TI-84 Plus CE-T vanaf versie OS 5.1.5;
o TI-Nspire CX (alleen de versie zonder CAS) vanaf versie OS 4.4.0.532.
Let op: oudere types zijn niet meer toegestaan. Het verdient aanbeveling de machine altijd te
voorzien van het meest recente OS of firmware.
De grafische rekenmachine wordt voor binnenkomst van de examenzaal in de examenstand
gezet door de kandidaat. Instructie over de manier waarop dit moet gebeuren heeft de
kandidaat gekregen in een les of via een instructievideo of op een andere wijze.
➢ De kandidaat dient de grafische rekenmachine voor het binnentreden van de
examenzaal aan te zetten en aan een controlerende surveillant te overhandigen.
➢ De surveillant controleert of de examenstand geactiveerd is. Indien de examenstand
niet geactiveerd is wordt dat ter plekke gedaan.
Verder geldt het volgende:
• Een grafische rekenmachine mag tijdens het examen niet op het lichtnet worden
aangesloten of met andere apparatuur worden verbonden.
• Het is een kandidaat niet toegestaan tijdens het examen gebruik te maken van de
grafische rekenmachine van een andere kandidaat.
• Het is niet toegestaan dat de kandidaat tegelijkertijd de beschikking heeft over twee
(grafische) rekenmachines.
• In machines met een SD-slot mag tijdens het CE geen SD-kaart zitten.
Een kandidaat die tijdens het examen een andere machine wenst te gebruiken dan één van
de eerder vermelde modellen van Texas Instruments dient dat uiterlijk één week voor het
examen aan zijn/haar wiskundedocent kenbaar te maken.
Toegestane andere rekenmachines zijn:
• Casio:
o FX-9860GII(SD) (mits voorzien van examenstand): OS2.07 en hoger;
o FX-CG20 (mits voorzien van examenstand): OS2.01 en hoger;
o FX-CG50.
• Hewlett Packard:
o HP Prime, mits voorzien van de meest recente Nederlandse examenstand.
• NumWorks:
o Grafische rekenmachine.
Bij deze andere rekenmachines geldt: een half uur voor aanvang van het examen dient deze
kandidaat de rekenmachine aan zijn/haar wiskundedocent te overhandigen. Deze maakt de
machine klaar voor gebruik bij het examen en verzegelt de machine dan in een envelop.
Tijdens de controle aan de zaal dient de kandidaat deze envelop te tonen. De rekenmachine
mag pas in de zaal weer uit de envelop worden gehaald.

