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Aan de ouders/verzorgers van de
Examenkandidaten RSG Levant

Datum: 30 maart 2022
Ref.:
J/Hgr/CE
Betreft: Het centraal examen
Beste ouders/ verzorgers,
Het centraal examen nadert!
Voor de examenkandidaten van RSG Levant begint op donderdag 12 mei het CE (Centraal
Examen). Reden om nog even voor u de belangrijkste zaken op papier te zetten, zodat u
dagelijks kunt meeleven met uw zoon/dochter.
Examentrainingen
Als school doen we al het mogelijke om de examens in alle rust en met succes te laten
verlopen. Een voorbeeld hiervan is de examentraining voor alle examenkandidaten. Een
verplichte, maar vooral een prima methode om de sfeer van het echte examen te proeven.
•

Vr 8 april

09.00 – 11.00 uur
13.30 – 15.30 uur

Engels
Nederlands

105/6 en 107/8
OLC, 105/6 en 107/8

Schoolexamens
De schoolexamens (SE’s) dienen vóór het Centraal Examen (CE) afgesloten te zijn. TW 3 is in maart al
afgerond en op maandag 4 april worden de gemiste toetsen uit TW3 ingehaald om vervolgens op
maandag 11 april de herkansingen van TW2 en TW3 te laten plaatsvinden. Half april moeten alle
PTA-onderdelen, inclusief handelingsdelen en praktische opdrachten zijn afgerond en beoordeeld.
Let op: LO, Kunstvakken en het PWS moeten met minimaal een voldoende zijn afgerond.
“Een kandidaat mag niet eerder deelnemen aan het centraal examen dan nadat het schoolexamen is
afgerond”; zo staat het in het examenreglement.
Akkoordverklaring
Wilt u samen met uw kind Magister controleren of alle behaalde resultaten voor de schoolexamens
daarin goed zijn verwerkt. Wijzigingen moeten uiterlijk dinsdag 19 april om 14.00 uur bij de heer
Hagenaar bekend worden gemaakt. Hierna worden de akkoordverklaringen op donderdag 21 april
uitgedeeld aan de examenkandidaten. Op deze akkoordverklaring staan de gemiddelde
schoolexamencijfers per vak. De examenkandidaat zal op deze dag aan de hand van de
akkoordverklaring moeten controleren of de persoonsgegevens correct zijn en daarna de
akkoordverklaring ondertekenen. De akkoordverklaring gaat niet mee naar huis maar moet na
ondertekening gelijk weer worden ingeleverd. Wanneer alles correct is ingevoerd en ondertekend,
worden de cijfers door school naar de inspectie verzonden.

Tijdvakkeuze (2 tijdvakken) (bijlage 1 en 2)
Het zal u niet ontgaan zijn dat er dit schooljaar extra regels gelden, vastgesteld door de Tweede
Kamer (zie brief van 9 februari jl.). Eén daarvan is de mogelijkheid je examen te spreiden over twee
tijdvakken. Uw kind bespreekt met de mentor de tijdvakkeuze en legt deze vast (ELO). Dit doet de
examenkandidaat na toetsweek 3, uiterlijk donderdag 14 april vóór 12.00 uur. Wij verwerken die
keuzes en koppelen de keuzes terug door een handtekening te laten zetten, op donderdag 21 april.
Aan u het verzoek om dit met uw kind te bespreken.
Facultatieve lessen (9, 10 en 11 mei)
Op deze dagen wordt een aantal vakken facultatief gegeven. De vakdocent bepaalt welke leerlingen
hiervoor aanwezig dienen te zijn.
Gedurende het Centraal Examen worden er ook nog facultatieve lessen gegeven. Uw zoon of dochter
kan hiervoor zelf afspraken maken met de vakdocenten.
Exameninformatie en het examenreglement
De volledige tekst van het examenreglement is te vinden op de website. Het examen wordt
niet uitgesteld, herhaald of verlengd als de kandidaat zich vergist, vertraging heeft enz. Het is van
belang dat de kandidaten een telefoonnummer doorgeven waarop ze bereikbaar zijn tijdens het CE.
In bijlage 3 vindt u enkele artikelen uit het officiële “Besluit Eindexamens” die van belang zijn.
Na het centraal examen
Nadat de Centrale Examens zijn gemaakt volgen er spannende weken. Op de dag van het examen zijn
via internet de antwoorden al te raadplegen, maar nog niet duidelijk is op dat moment hoe een
bepaald puntental wordt omgezet in een cijfer (hoe de cesuur uitvalt). De cesuur ontvangen we pas
op de dag van de uitslag zelf (donderdag 9 juni), dus op die dag is ook pas bekend of uw zoon of
dochter geslaagd is. Tussen 10.00 - 15.00 uur worden de kandidaten gebeld. Om 16.00 uur worden
alle geslaagde kandidaten op school verwacht.
Een verzoek om alle kandidaten en hun familie geduldig af te wachten tot het verlossende
telefoontje van de mentor komt. Op school wordt aan alle kandidaten gevraagd één of meer
telefoonnummers af te geven zodat de examenkandidaat op die dag bereikbaar is.
De uitslag van het 2e tijdvak vindt plaats op vrijdag 1 juli.
Herexamens (3e tijdvak) (zie bijlage 4)
Elke kandidaat heeft het recht twee herexamens af te leggen. De redenen hiervoor kunnen per
persoon verschillend zijn: dit is een laatste kans om nog te kunnen slagen, maar een geslaagde
kandidaat mag ook proberen een cijfer voor een vak te verbeteren.
Voor het aanvragen van een herexamen geldt een uiterste termijn. Vrijdag 10 juni vóór 11.00 uur
moet dit schriftelijk aangevraagd worden. Hiervan kan onder geen voorwaarde worden afgeweken.
Data-overzicht
In bijlage 5 ziet u een overzicht met allerlei data rondom het examen. Neemt u dit goed met uw
zoon/dochter door, zodat er geen misverstanden ontstaan en de komende periode zo vloeiend
mogelijk verloopt.

RSG Levant wenst alle kandidaten en u veel succes!

Met vriendelijke groet,
Mw. M. Bosman
Teamleider klas 3-4
Locatie Levant Zeewolde

Dhr. R.W. Hagenaar
Examensecretaris
Locatie Levant Zeewolde

Bijlage 1:
centraal examen 1e tijdvak 2022
9.00-11.00
Do 12 mei
13.30-15.30

Biologie

9.00-11.00

Geschiedenis

13.30-15.30

Frans

Vr 13 mei

9.00-11.00
Ma 16 mei
13.30-15.30

Nederlands

9.00-11.00

Duits

13.30-15.30

Wiskunde

9.00-11.00

Aardrijkskunde

13.30-15.30

Engels

Di 17 mei

Wo 18 mei

9.00-11.00
Do 19 mei
13.30-15.30

Nask 1 (Natuurkunde)

9.00-11.00
Vr 20 mei
13.30-15.30

Economie

9.00-11.00
Ma 23 mei
13.30-15.30

Nask 2 (Scheikunde)

Bijlage 2:
centraal examen 2e tijdvak 2022
9.00-11.00
Ma 13 juni
13.30-15.30

Nask 1 (Natuurkunde)

9.00-11.00

Geschiedenis

13.30-15.30

Nederlands

Di 14 juni

9.00-11.00
Wo 15 juni
13.30-15.30

Economie

9.00-11.00
Do 16 juni
13.30-15.30

Biologie

9.00-11.00
Vr 17 juni

13.30-15.30

Wiskunde

9.00-11.00

Duits

13.30-15.30

Nask 2 (Scheikunde)

9.00-11.00

Aardrijkskunde

13.30-15.30

Engels

Ma 20 juni

Di 21 juni

9.00-11.00
Wo 22 juni
13.30-15.30

Frans

Bijlage 3: 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, het examenlokaal te verlaten.
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 de examenkandidaat verhinderd is om deel te nemen aan een examen (Corona of
anderszins), dan moet dit worden gemeld, zodat de absentie reglementair is. Eén van de ouders /
verzorgers (of jijzelf, als je 18 jaar of ouder bent) belt voorafgaand aan het betreffende examen
met de examensecretaris (dhr. Hagenaar) of met de teamleider (mevr. Bosman), 036 5218170,
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)
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 en examennummer in. Aantekeningen, kladwerk en opgaven kunnen na de officiële
sluiting van de zitting opgehaald worden in de examenlokalen.
i) Examenkandidaten mavo: de eerste 60 minuten mag de examenzaal niet worden verlaten!
j) 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.
k) #doeslief! Denk aan je medeleerlingen wanneer je bepaalt welk eten of drinken (met welke
verpakking) je meeneemt.

Bijlage 4:

centraal examen 3e tijdvak 2022
9.00-11.00

Nederlands

13.30-15.30

Geschiedenis

9.00-11.00

Wiskunde

13.30-15.30

Biologie/ Aardrijkskunde / Nask 1

9.00-11.00

Nask 2 / Frans

13.30-15.30

Duits

9.00-11.00

Economie

13.30-15.30

Engels

Di 5 juli

Wo 6 juli

Do 7 juli

Vr 8 juli

Bijlage 5: overzicht data
ma 4 april

inhalen gemiste toetsen SE-week 3

ma 4 april

presentatie profielwerkstuk voor het vak Nederlands (SE)

di 5 april

deadline opgave herkansingen SE-week 2 en 3

do 7 april

open boek toets voor leerlingen met wiskunde in het pakket

vr 8 april

examentraining 09.00 – 11.00 uur Engels

105/6 en 107/8

examentraining 13.30 – 15.30 uur Nederlands OLC, 105/6 en 107/8
vr 8 april

opgeven herexamen Maatschappijleer (alleen voor degene die een
6,4 of lager staat). Opgeven bij mevr. Bosman of mevr. Wagenaar

ma 11 april

herkansingen SE-week 2 en 3 (maximaal 2 herkansingen)

do 14 april

deadline tijdvakkeuze (voor 12.00 uur). Opgave via de ELO.

di 19 april

voor 14.00 uur kenbaar maken van fouten in Magister (e-mail:
r.hagenaar@rsgsl.nl)

do 21 april

examenkandidaten ontvangen en ondertekenen hun
akkoordverklaring

vr 22 april

examenactiviteit, laatste schooldag examenkandidaten

23 apr t/m 8 mei

meivakantie

9, 10 en 11 mei

lessen facultatief

do 12 t/m di 23 mei

centraal examen (CE) MAVO 1e tijdvak (zie bijlage 1)

Do 9 juni

uitslag 1e tijdvak: tussen 10.00 – 15.00 uur worden de
kandidaten gebeld.
16.00 uur alle kandidaten op school, kandidaten krijgen hun
voorlopige cijferlijst.

Vr 10 juni

vóór 12.00 uur schriftelijk via de voorlopige cijferlijst opgeven
voor een herkansing (tijdvak 2 of 3) / cijferverbetering (tijdvak 2 of 3)
bij mevrouw Bosman of de heer Hagenaar.

ma 13 t/m wo 22 juni

centraal examen (CE) MAVO 2e tijdvak (zie bijlage 2)

Vr 1 juli

Uitslag 2e tijdvak, kandidaten worden, zodra die bekend is,
gebeld.
11.00 uur gezakte kandidaten op school
12.00 uur alle kandidaten die examens in tijdvak 2 hebben gemaakt
op school, kandidaten krijgen hun voorlopige cijferlijst.

Vr 1 juli

vóór 13.00 uur schriftelijk via de voorlopige cijferlijst opgeven
voor een herkansing (tijdvak 3) / cijferverbetering (tijdvak 3)
bij de heer Hagenaar.

Do 7 juli

Diploma-uitreiking

Di 5 tot en met vr 8 juli

centraal examen (CE) MAVO 3e tijdvak (herkansingen) (zie
bijlage 4)

do 14 juli

Uitslag 3e tijdvak, kandidaten worden, zodra het bekend is,
gebeld.

Do 14 juli

Diploma-uitreiking na tijdvak 3 (herkansingen)

