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Aan de HAVO-examenkandidaten, 
 
Hieronder volgen een aantal belangrijke mededelingen, o.a. over de gang van zaken tijdens 
het Centraal Examen. Bewaar dit overzicht en noteer in je agenda wat op welke datum staat 
te gebeuren, in het bijzonder de data van het examen. Lees tevens in het Examenreglement 
het gedeelte over het Centraal Examen nog eens na. Het examenreglement vind je op de 
website bij → algemeen → reglementen.  
 
Er is een mobielwebsite: mijneindexamen.nl 
Deze mobiele site is bedoeld voor eindexamenkandidaten. De site biedt het examenrooster 
op maat met de daarbij te gebruiken hulpmiddelen en correctiemodellen na afname. Ook 
algemene info, regels en tips zijn op deze site te vinden. 
 
HET CENTRAAL EXAMEN, EERSTE TIJDVAK 
 
Ziekmelding 

• Elke dag dat je ziek bent, moet er vóór 08.30 uur naar school gebeld worden. Laat je 
ouders vragen om verbonden te worden met de examensecretaris. 

• Voor de vakken die je door ziekte mist, word je verwezen naar het tweede/derde tijdvak. 
 
Aanvang 

• Bij elke zitting meld je je minimaal 15 minuten vóór de aanvang in de betreffende zaal. 

• Zorg dat je op tijd bent: Te laat komen is zeer storend voor de andere kandidaten. Je 
wordt tot een half uur na aanvang van de zitting nog toegelaten, maar het werk dient 
ingeleverd te worden op hetzelfde tijdstip dat geldt voor andere kandidaten. 

• Leerlingen die gebruik maken van een computer, maken het examen in lokaal 309  
 
Examenzaal 

• Je mag niet opstaan zonder toestemming van een surveillant. Als je je vinger opsteekt, 
komt een surveillant (met extra examenpapier) naar je tafel. 

• Bezoek aan het toilet is slechts toegestaan onder begeleiding van een surveillant. 

• Controleer vóór het inleveren of je alle opgaven gemaakt hebt. Steek alle in te leveren 
bladen in het voorgenummerde dubbele examenvel en controleer of je naam en 
examennummer op alle vellen en bijlagen staan. 

• Lever het werk in bij de surveillant bij de uitgang van de zaal. De opgaven mag je niet 
meenemen. Na afloop van het examen worden deze opgaven naar de hal gebracht. 

• Wil je je eigen antwoorden meenemen, dan zul je deze op kladpapier moeten overnemen 
en in het opgaveblad toevoegen. Ook kladpapier mag pas na afloop van het examen 
worden opgehaald. 

• Je mag de zaal niet eerder verlaten dan een uur na aanvang van de examenzitting. 
Tijdens de laatste 10 minuten van een zitting mag je de zaal niet verlaten. 
Op de kandidaten die officieel recht hebben op tijdverlenging na, is het niet mogelijk 
langer over het examen te doen dan de voorgeschreven tijd. 

• Aan het eind van de reguliere tijd blijf je zitten totdat alles is opgehaald. Daarna krijg je 
een teken om te vertrekken. Praat niet in de zaal, denk aan de kandidaten die een 
verlengde zittingsduur hebben. 

 
Overige regels 

• Je tas, je jas, je pet, je mobiele telefoon, apparaten die kunnen zenden of ontvangen, je 
horloge en eigen papier mag je niet meenemen in de examenzaal, ook niet in de 
kleedkamers en entreehal. 

• Zorg voor goed schrijfgerei en “volle batterijen” in je rekenmachine. 

• De Grafische rekenmachine mag alleen gebruikt worden bij wiskunde in examenstand. 

• Een etui meenemen is niet toegestaan, alleen losse pennen, potloden etc.  
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• Je maakt het werk met pen op door de school verstrekt papier. Ook het kladpapier wordt 
door school verstrekt. Je mag niet met potlood (uitgezonderd tekeningen en grafieken) 
en niet met een rode pen schrijven. Het is verboden om correctielak te gebruiken. 

 
Hulpmiddelen havo 

 
 
 
Centraal Examen 1e tijdvak 
 

 

 
  

Alle vakken -schrijfmateriaal 
-tekenpotlood 
-blauw en rood kleurpotlood 
-liniaal met millimeterverdeling 
-passer, geodriehoek en vlakgum 
-elektronisch rekenapparaat 

Alle schriftelijke examens Woordenboek Nederlands 

Moderne vreemde talen Woordenboek van de vreemde taal 

Engels Woordenboek Engels-Engels wordt verstrekt op verzoek 

Moderne vreemde talen Woordenboek naar de vreemde taal wordt verstrekt op verzoek 

Wiskunde A en B Grafische rekenmachine, dan geen gewone rekenmachine 

Natuurkunde, scheikunde BINAS 6e druk 

Biologie BINAS 6e druk 

DATUM TIJD VAKKEN ZAAL 

Donderdag 12 mei 
09.00 – 11.30 uur Duits 142 

13.30 – 16.30 uur Aardrijkskunde 149 

Vrijdag 13 mei 
09.00 – 12.00 uur   

13.30 – 16.30 uur Wiskunde A en B 149 

Maandag 16 mei 
09.00 – 12.00 uur Geschiedenis 149 

13.30 – 16.30 uur Natuurkunde 142 

Dinsdag 17 mei 
09.00 – 12.00 uur Kunst 309 

13.30 – 16.30 uur Nederlands 149 

Woensdag 18 mei 
09.00 – 12.00 uur   

13.30 – 16.30 uur Biologie 149 

Donderdag 19 mei 
09.00 – 11.30 uur   

13.30 – 16.00 uur Frans 142 

Vrijdag 20 mei 
09.00 – 12.00 uur   

13.30 – 16.30 uur Economie 149 

Maandag 23 mei 
09.00 – 12.00 uur   

13.30 – 16.30 uur Scheikunde 142 

Dinsdag 24 mei 
09.00 – 12.00 uur   

13.30 – 16.00 uur Engels 149 

Woensdag 25 mei  
09.00 – 12.00 uur   

13.30 – 16.30 uur Bedrijfseconomie 142 
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Donderdag 9 juni:  
Tussen 15.00 en 15.30 uur word je gebeld over de uitslag van het examen door je mentor. 
Om 16.15 uur komen de geslaagde leerlingen op school om de cijferlijst te controleren. 
Leerlingen die alle vakken hebben afgerond en een vak vrijwillig nog een keer willen doen 
(herprofileren) kunnen zich dan opgeven. De sluitingstermijn voor opgave is vrijdag 10 juni 
13.00 bij de afdelingsleider. 

 
Vrijdag 10 juni: 
Leerlingen die alle vakken hebben afgerond en met een herexamen alsnog kunnen slagen 
worden om 8.30 uur op school verwacht. Probeer zo snel mogelijk een afspraak te maken 
met de docent van het vak waar je een herexamen in gaat doen om je examen te bespreken 
en om je te adviseren hoe je je het beste kunt voorbereiden op het herexamen. Je moet 
uiterlijk om 13.00 uur doorgeven voor welk vak je een herexamen gaat doen. 
Tussen 10.00 en 13.00 vinden de gesprekken plaats met de leerlingen die definitief gezakt 
zijn. Je wordt dan samen met je ouders in kamer 120 verwacht. 
 
Centraal Examen 2e tijdvak 
 

 
 
Vrijdag 1 juli:  Uitslag tweede tijdvak. 
 
Tussen 12.00 en 12.30 uur word je gebeld over de uitslag van het examen door je mentor. 
Om 13.00 uur worden de leerlingen op school verwacht die met een herkansing in tijdvak 3 
alsnog kunnen slagen. Leerlingen die definitief gezakt zijn, komen vanaf 14.00 uur op school 
met hun ouders. Hiervoor krijg je een uitnodiging. De sluitingstermijn voor opgave is vrijdag 1 
juli 14.00 bij de afdelingsleider. 

 
 
Maandag 4 juli:  19.30 uur diploma-uitreiking eerste en tweede tijdvak MAVO 
Dinsdag 5 juli: 19.30 uur diploma-uitreiking eerste en tweede tijdvak HAVO 
Woensdag 6 juli: 19.30 uur diploma-uitreiking eerste en tweede tijdvak VWO 

DATUM TIJD VAKKEN ZAAL 

Maandag 13 juni 
09.00 – 12.00 uur   

13.30 – 16.30 uur Aardrijkskunde 142 

Dinsdag 14 juni 
09.00 – 12.00 uur Geschiedenis 142 

13.30 – 16.30 uur Natuurkunde 142 

Woensdag 15 juni 
09.00 – 12.00 uur Bedrijfseconomie 142 

13.30 – 16.30 uur Nederlands 142 

Donderdag 16 juni 
09.00 – 12.00 uur Kunst 309 

13.30 – 16.30 uur Wiskunde A en B 142 

Vrijdag 17 juni 
09.00 – 11.30 uur   

13.30 – 16.30 uur Biologie 142 

Maandag 20 juni 
09.00 – 12.00 uur   

13.30 – 16.30 uur Economie 142 

Dinsdag 21 juni 
09.00 – 12.00 uur   

13.30 – 16.30 uur Scheikunde 142 

Woensdag 22 juni 
09.00 – 12.00 uur   

13.30 – 16.00 uur Engels 142 

Donderdag 23 juni 
09.00 – 12.00 uur   

13.30 – 16.00 uur Duits 142 

Vrijdag 24 juni 
09.00 – 12.00 uur   

13.30 – 16.00 uur Frans 142 
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Centraal Examen 3e tijdvak 
 

 
 
Donderdag 14 juli:  Uitslag derde tijdvak. 

• Leerlingen met een herexamen worden gebeld in de loop van de ochtend door de 
mentor. 

• Leerlingen met herprofilering krijgen de uitslag via Magister mail van de mentor 
 
Vrijdag 15 juli:  10.00 uur diploma-uitreiking derde tijdvak MAVO, HAVO en VWO 
 
 
Succes bij het Centraal Examen,  
 
M.P. Latenstein, secretaris eindexamen havo en vwo 
M. Venema, secretaris eindexamen mavo 

DATUM TIJD VAKKEN ZAAL 

Dinsdag 5 juli 

09.00 – 12.00 uur Nederlands 142 

13.30 – 16.30 uur Biologie 142 

13.30 – 16.30 uur Scheikunde 142 

13.30 – 16.30 uur Geschiedenis 142 

Woensdag 6 juli 

09.00 – 12.00 uur Economie 142 

09.00 – 12.00 uur Kunst 309 

13.30 – 16.30 uur Wiskunde A 142 

13.30 – 16.30 uur Natuurkunde 142 

13.30 – 16.30 uur Aardrijkskunde 142 

Donderdag 7 juli 

09.00 – 11.30 uur Duits 142 

09.00 – 11.30 uur Frans Aangewezen vak 

13.30 – 16.30 uur Bedrijfseconomie 142 

Vrijdag 8 juli 
09.00 – 12.00 uur Wiskunde B 142 

13.30 – 16.00 uur Engels 142 


