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Beste leerlingen,
De laatste loodjes wegen het zwaarst.
Een bekend spreekwoord maar is dit ook altijd zo?
Heb je in de afgelopen twee jaar hard gewerkt? Dan kun je met een redelijk
gerust gevoel aan de examens gaan beginnen.
Had je in de bovenbouw best een stapje harder kunnen lopen? Dan moet je
nu extra hard werken voor een goed eindresultaat.
Over een paar weken wordt het voor sommige leerlingen ‘oogsten’, voor
anderen wordt het keihard werken om er nog een goed resultaat uit te slepen.
Beide groepen wens ik natuurlijk heel veel succes.
Zorg ervoor dat je voor je leerwerk een goede planning maakt. Stel niet teveel
uit tot het laatste moment. Verdeel je werk goed en denk hierbij maar eens
aan die muis die een olifant moest opeten. De muis dacht dat hij die klus niet
kon klaren en vroeg om goede raad. Het antwoord was heel simpel, een olifant
opeten doe je hapje voor hapje……. Het duurt even, maar het zal zeker lukken.

En zo is ook met je examen. Neem voldoende tijd voor een goede
voorbereiding en verdeel de klus in ‘hapklare brokken’.
Ik weet zeker dat jullie het kunnen. Zet hem op!
F.J.W. Out, directeur
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Examenreglement
Voor alle regels over het examen verwijzen wij naar het examenreglement en
het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). In dit boekje staan de
belangrijkste afspraken, regels en tips.
Instructies voor leerlingen
1.

Je bent uiterlijk 15 minuten vóór aanvang van het examen aanwezig.

2.

Je mag geen jas, tas, mobiel, smartwatch, eten en/of drinken (m.u.v.
een flesje water) meenemen in de examenruimte. Deze spullen berg je
op in je kluisje.

3.

Je mag uitsluitend een blauw of zwart schrijvende pen (plus reservepen), tekenpotlood, blauw en rood potlood, liniaal, passer, gum,
geodriehoek en ook een rekenmachine mee naar binnen nemen.
Daarnaast eventueel de volgende toegestane hulpmiddelen:
- Bij alle centrale examens mag je een verklarend woordenboek
Nederlands gebruiken.
- Engels: woordenboek Engels-Nederlands en Nederlands-Engels.
- Woordenboeken worden door de school verstrekt
Wiskunde en NASK:
Elektronische rekenmachine (geen grafische rekenmachine)
Koersmeter
Binas-boekje bij NASK (wordt door de school verstrekt)

4.

Je mag niet met potlood schrijven. Tekenen (van grafieken e.d.) met
potlood is toegestaan. Je mag geen gebruik maken van correctielak, pen of –lint.

5.

Er wordt uitsluitend gebruik gemaakt van door de school verstrekt
kladpapier.
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6.

Zonder toestemming en eventuele begeleiding van een
toezichthouder mag een kandidaat de examenruimte niet verlaten,
bijvoorbeeld voor een toiletbezoek.

7.

Het openen van de enveloppen met de opgaven (niet bij de digitale
examens):
de examinator toont enkele kandidaten dat de envelop gesloten
is en vermeldt de gegevens (vak, datum, tijdstip) die er op staan
vermeld.
er heerst volkomen stilte in het examenlokaal.
dan opent de examinator de enveloppe en deelt het examen uit.

8.

Een kandidaat die te laat komt, mag tot een half uur na het begin van
de zitting nog worden toegelaten. Er is geen recht op extra tijd.
Iemand die nóg later komt wordt niet meer toegelaten en meldt zich
bij de examensecretaris of voorzitter examencommissie.

10.

Een kandidaat die tijdens de zitting onwel wordt, kan onder
begeleiding de examenruimte verlaten. In overleg met de kandidaat
beoordeelt de examensecretaris/voorzitter examencommissie of de
kandidaat na enige tijd het werk kan hervatten.

11.

Bij onregelmatigheden als spieken, telefoongebruik enz. wordt door
de surveillant een notitie gemaakt in het procesverbaal, jij vervolgt je
examen. De examencommissie zal dit bespreken en de beslissing aan
jou en je ouders mededelen.

12.

De kandidaat levert zijn werk in bij één van de toezichthouders (niet
bij digitale examens).
- er wordt gecontroleerd of de laatste opgave is gemaakt.
- het eerste half uur mogen kandidaten nog niet vertrekken.
- de kandidaat stoort bij het inleveren en verlaten van de examenruimte de andere kandidaten niet.

13.

Na het verlaten van de examenruimte blijven de kandidaten niet in de
directe nabijheid van de examenruimte.
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Examen voor leerlingen met dyslexie
Leerlingen met een geldige dyslexieverklaring hebben voor elk examen recht
op extra tijd. Voor de basis- en de kaderleerlingen is het centrale examen(CE)
geheel digitaal. Voor leerlingen met dyslexie is er een speciale dyslexievariant.
Bij deze variant worden veel stukken tekst voorgelezen.
Voor de Gl-leerlingen is het examen niet digitaal. Leerlingen met een
dyslexieverklaring kunnen per vak kiezen voor extra ondersteuning. Er is door
de vakdocenten samen met de leerling gekeken welke vorm het beste bij de
leerling en het vak past. Het kan zijn dat bijvoorbeeld het examen Engels met
behulp van voorleesondersteuning wordt gemaakt en het examen wiskunde
zonder deze ondersteuning.
Alle leerlingen met dyslexie op Gl-niveau maken uiterlijk 1 april 2022 de
keuze per vak bij de examencommissie bekend via Magister (via de laptop of
pc). Dit geldt ook als geen extra ondersteuning gewenst wordt. Het examen
zal volgens aangegeven keuze aan de leerling aangeboden worden.
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Belangrijke data
Definitieve vaststelling schoolexamen
De schoolexamencijfers worden op een bepaald moment vastgesteld en
doorgestuurd naar DUO. Voor die tijd krijg je de mogelijkheid om deze cijfers
in Magister te controleren.
Op maandag 28 maart 2022 staan de definitieve cijfers in Magister. Tot
uiterlijk woensdag 30 maart 2022 10.00 uur kan hierop gereageerd worden.
Let op: voor het berekenen van het SE cijfer wordt niet gerekend met de
gemiddelde cijfers per periode, maar met de onderliggende cijfers, met de
daarbij behorende wegingen per proefwerk of tentamen.
Op donderdag 31 maart 2022 worden de definitieve SE cijferlijsten ondertekend door de leerlingen voor ontvangst.
GL-leerlingen hebben de mogelijkheid om centrale examens te spreiden over
twee tijdvakken. De leerlingen kunnen in Magister (alleen via de app op hun
telefoon) aangeven wat hun voorkeur heeft (zie pag. 10 en 11). Dit moet
uiterlijk 1 april 2022. Mocht dit niet zijn gebeurd, dan volgt de leerling de
planning van de school: alle vakken in tijdvak 1.
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Tips
-

zorg dat je uitgerust naar het examen gaat
zorg dat je op tijd bent
zorg dat je alle benodigde spullen bij je hebt
gebruik de tijd die je hebt voor je examen
weet je iets niet? Ga dan naar de volgende opgave, maak de opgave
die je niet begreep later
trek je niets aan van andere leerlingen die het examen eerder
afhebben en weggaan

Hoe lang duurt een examen?
De tijdsduur van een examen hangt af van het examen en de leerweg.
Vak
Nederlands
Wiskunde
Nask 1
Engels

Basis
90 min.
90 min.
60 min.
60 min.

Kader
120 min.
120 min.
90 min.
90 min.

GL
120 min.
120 min.
120 min.
120 min.

Voor leerlingen met een geldige dyslexieverklaring geldt een tijdsverlenging
van maximaal 30 minuten.
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Tijdvakken centraal examen GL
Tijdvakken en afname centraal examen
a.
Het centraal examen voor scholen voor voortgezet onderwijs kent
een 1e, 2e en 3e tijdvak
b.
Het eerste tijdvak is van: 12 mei t/m 30 mei
c.
Het tweede tijdvak is van: 13 juni t/m 24 juni
d.
Het derde tijdvak is van: 5 t/m 8 juli
Afname periode basis/kader
Voor vmbo-b en vmbo-k zijn er geen tijdvakken. Deze leerwegen werken met
een flexibele afnameperiode.
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Spreiden centraal examen voor GL-leerlingen
In 2021-2022 is het mogelijk om het centraal examen te spreiden over het
eerste en tweede tijdvak als dat naar oordeel van de leerling nodig is ten
gevolge van onderwijsachterstanden waardoor de leerling meer tijd nodig
heeft ter voorbereiding op het centrale examen van een of meer vakken.
1.

De leerling maakt uiterlijk 1 april 2022 zijn/haar voorlopige keuze
welk examen in welk tijdvak wordt afgelegd kenbaar in Magister. De
leerling kan zich bij het bepalen van zijn/haar keuze laten adviseren
door de (vak)docent en/of mentor.

2.

De leerling kan op basis van de resultaten van het schoolexamen zijn
voorlopige keuze bijstellen. Dit dient hij/zij uiterlijk 22 april 2022 per
mail aan het examensecretariaat van de school door te geven aan
r.moos@technischcollegevelsen.nl
a.brune@technischcollegevelsen.nl

.
3.

4.

Indien de leerling op 22 april 2022 geen keuze kenbaar heeft
gemaakt, beslist de schoolleiding per vak voor welk tijdvak de leerling
wordt aangemeld.
Het rooster voor het eerste, tweede en derde tijdvak wordt uiterlijk
22 april aan de leerling uitgereikt. Dit rooster is op basis van de
gemaakte keuzes bindend voor de leerling. Hierbij is artikel 3.3
onverlet van toepassing op alle zittingen van het centrale examen.
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Planning centrale examens van de algemene vakken
Basis Examenrooster

Datum

Tijdstip

Vak

Dinsdag 10 mei 2022

11:00-12:30

Wiskunde

Maandag 16 mei 2022

11:00-12:00

Natuur- en scheikunde 1 (NASK)

Donderdag 12 mei 2022

11:00-12:30

Woensdag 18 mei 2022

11:00-12:00

Nederlands*
Engels

* ook voor LWT leerlingen

Datum (mei 2022)
Woensdag 11 mei
Woensdag 11 mei
Woensdag 11 mei
Vrijdag 13 mei
Vrijdag 13 mei
Vrijdag 13 mei
Dinsdag 17 mei
Dinsdag 17 mei
Dinsdag 17 mei
Donderdag 19 mei
Donderdag 19 mei
Donderdag 19 mei

Kader examenrooster
Groep
T4Pka/T4Pkb/T4Bka
T4Mka/T4Mkb/M4ka/M4kb
C**
T4Pka/T4Pkb/T4Bka
T4Mka/T4Mkb/M4ka/M4kb
C**
T4Pka/T4Pkb/T4Bka
T4Mka/T4Mkb/M4ka/M4kb
C**
T4Pka/T4Pkb/T4Bka
T4Mka/T4Mkb/M4ka/M4kb
C**

Tijdstip
9:00-11.00
11:30-13:30
14:00-16:30
9:00-11.00
11:30-13:30
14:00-16:30
9:00-10:30
11:00-12:30
13:00-15:00
9:00-10:30
11:00-12:30
13:00-15:00

Vak
Wiskunde

Nederlands
Natuur- en
scheikunde 1
(NASK)
Engels

** Leerlingen vanuit alle groepen die recht hebben op tijdsverlenging, bijvoorbeeld vanwege dyslexie/dyscalculie. Leerlingen zien in Magister of zij in deze
groep zijn ingedeeld.
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Datum
Maandag 16 mei 2022
Dinsdag 17 mei 2022
Woensdag 18 mei 2022
Donderdag 19 mei 2022

Tijdvak 1 GL examenrooster
Tijdstip
Vak
13:30 - 15:30 Nederlands
13:30 - 15:30 Wiskunde
13:30 - 15:30 Engels
13:30 - 15:30 Natuur- en scheikunde 1 (NASK)

Datum
Maandag 13 juni 2022
Dinsdag 14 juni 2022
Woensdag 15 juni 2022
Vrijdag 17 juni 2022

Tijdvak 2 GL examenrooster
Tijdstip
Vak
13:30 - 15:30
Natuur- en scheikunde 1 (NASK)
13:30 - 15:30
Nederlands
13:30 - 15:30
Economie
13:30 - 15:30
Wiskunde

Vrijdag 20 mei 2022

Dinsdag 21 juni 2022

13:30 - 15:30

13:30 - 15:30

Economie

Engels
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Examenuitslag
Op woensdag 15 juni voor basis en kader en woensdag 9 juni voor GL
(tijdvak 1) zal door ons druk worden gerekend en vergaderd. De einduitslag
zal tussen 12.00 uur en 15.30 uur aan alle kandidaten persoonlijk worden
doorgegeven.
Ga niet zelf naar school bellen maar wacht het telefoontje van je mentor 'rustig'
af. Zorg dat je ‘s middags bereikbaar bent.
Ben je thuis niet bereikbaar en wil je op een ander nummer gebeld worden?
Geef dit dan zelf op tijd door aan je mentor.
Jullie worden aan het einde van die dag allemaal op school verwacht. De
tijdstippen zullen later bekend worden gemaakt. Er is dan ruimte om elkaar te
feliciteren, je ontvangt je voorlopige cijferlijst en je bespreekt met je mentor
een eventuele deelname aan het tweede tijdvak (herkansing).
De voorlopige cijferlijst - waarop staat aangegeven welk vak gaat worden
herkanst - moet uiterlijk de dag na de bekendmaking om 10.00 uur
ondertekend zijn ingeleverd bij de mentor of de schoolleiding.
Uitslag herkansingen
Op vrijdag 1 juli wordt de uitslag van het tweede tijdvak (herkansingen)
bekendgemaakt. Leerlingen die gebruik willen maken van een herkansing in
het derde tijdvak moeten dit op dezelfde dag (1 juli 2022) voor 17.00 uur op
de voorlopige cijferlijst kenbaar maken.
Diploma-uitreiking: 12 juli 2022
Op deze, hopelijk mooie zomerse, avond moet het dan eindelijk gaan
gebeuren; de diploma-uitreiking! Zet de datum vast in je agenda; het
programma volgt nog.
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Het examen: Gewoon doen!
Alles wat je weten moet over het examen op een rijtje, handig en nu nog
gewoon even doen, dat examen!
Ja, wij hebben makkelijk praten, dat weten we. Maar wij deden ook ooit
examen!
Voor informatie over de juiste data en tijden van de examens zijn wij
afhankelijk van informatie van het CvTE. Zodra er wijzigingen komen, laten wij
je dat natuurlijk direct weten. De examenroosters zullen ook worden
opgenomen in Magister.
Hopelijk is het niet je laatste examen. Via de spanning voor je rijbewijs naar
het zelfstandige inkomen dat je bereikt door middel van je mbo-diploma en…
misschien nog wel verder.
Jullie toekomst zal steeds duidelijker worden. Wat ga je worden? Waar vind je
werk? Hoe vind je ‘de ware’? Het ligt allemaal voor je.
Het zijn allemaal stapjes. Spannend, soms zorgelijk of moeilijk en vaak is het
hard werken om je doel te bereiken. Als het lukt voel je de overwinning en de
trots van je ouders, familie en vrienden.
Dus: nog even hard aan het werk voor deze komende stap is ons advies. Ga er
voor ……en nog even volhouden.
Misschien twijfel je of geloof je er niet meer helemaal in, maar wij weten het
zeker:
‘You are the champion’
Je moet het alleen nog even doen!
Heel veel sterkte voor jullie allemaal en succes in de komende examenperiode
en……op naar de diploma-uitreiking op 12 juli!
Namens alle collega’s van TCV en MCIJ
A. Bruné en R. Moos, examensecretarissen
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Technisch College Velsen
Maritiem College IJmuiden
Briniostraat 10-12
1971 HM IJmuiden
informatie@technischcollegevelsen.nl
informatie@maritiemcollegeijmuiden.nl
0255 546900
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