Informatieboekje Centraal Examen
2020 - 2021
vwo - havo
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1. Voorwoord
Beste examenkandidaat,
Dit informatieboekje is een handreiking voor alle havo-/vwoleerlingen die dit jaar eindexamen
doen op het Marecollege. Natuurlijk staan alle belangrijke data hierin, maar je vindt ook
informatie over extra tijd bij examens, de regels waar je je aan dient te houden en andere
informatie die je nodig hebt om je goed voor te bereiden op de komende CE(Centraal
Examen)-periode.
De regels zijn dit jaar vanwege de coronacrisis aangepast. Deze tijdelijke aanpassingen zijn
in dit boekje verwerkt.

We wensen je veel succes!

Maart 2021
Ineke Padding (teamleider)
Christine Zender (examensecretaris)
Yvonne Sanders (examenbureau)
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2. Algemeen
Het laatste deel van het eindexamenjaar staat voor de deur. Zorg dat je je goed voorbereidt
en dat je alle vragen, die je hebt over het centraal examen, tijdig stelt aan de betreffende
persoon. Wacht niet tot het laatste moment met leren, vragen en voorbereiden!

2.1 Handige sites
Voor het examen
https://www.mijneindexamen.nl: voor rooster en hulpmiddelen. Ook oefenen met examens.
https://www.lerenvoorhetexamen.nl/: informatie en oefenmateriaal.
https://www.examenblad.nl: officiële site over examens. Hier vind je ook alle CE’s van
voorgaande jaren om mee te oefenen!
https://www.examenoverzicht.nl: informatie over examens, tips en oefenexamens.
https://schooltv.nl: filmpjes met CE-onderwerpen en uitleg.
https://www.marecollege.nl/onderwijsaanbod/#pta: hier staat het programma van toetsing en
afsluiting van het Marecollege per klas, inclusief het examenreglement.
Na het examen
http://examenklacht.nl: Laks-site, hier kunnen klachten ingediend worden.
https://duo.nl/particulier/diplomas: hier wordt je diploma geregistreerd; heel handig voor
toekomstige opleidingen en werkgevers, maar ook voor jou mocht je je diploma ooit
kwijtraken.
https://www.duo.nl/particulier: informatie over vervolgstudies en financiering ervan.
Eindexamenspecial 2021
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/eindexamens/eindexamens-2021
https://www.examenblad.nl/nieuws/20210212/maatregelen-coronavirus-en-de/2021

2.2 Examentraining
Examentrainingen worden per
lesgroep in de periode tussen de
herkansingen en de meivakantie op
school door de eigen docent
verzorgd. In samenspraak met
kandidaten en school worden
aanvullende examentrainingen door
een extern bureau georganiseerd,
namelijk Lyceo. De 2–daagse
examentrainingen door Lyceo
vinden plaats in de meivakantie op
hun locatie in Leiden.
Daarnaast is het nog mogelijk om
zelf tegen een gereduceerd tarief
een examentraining in te kopen, zie:
https://www.marecollege.nl/onderwijsaanbod/#bijles-en-examentraining,
https://www.lyceo.nl/examentraining/inschool/marecollege/.
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2.3 Planning en leren
Tijdens de CE-periode wordt er in korte tijd heel veel van je gevraagd. Je moet veel stof
verwerken.
Aanpak
Uit onderzoek blijkt dat een grote hoeveelheid informatie leren in een korte periode erg
inefficiënt is. Je kunt beter het leerwerk uitsmeren over een langere periode en de stof
steeds herhalen. Dit betekent dus dat je begin april een overzicht maakt van alles wat je
moet doen en start met het echte leerwerk. Heb je inspiratie nodig? Op
https://www.examenoverzicht.nl/examen-informatie/leren vind je tips en uitleg. De pomodoritechniek is het waard om even bekeken te worden. Plan naast het leren ook pauzes en leuke
dingen in.
Blijf gezond
Niet alleen studeren, maar ook gezond eten, een goede nachtrust en voldoende
lichaamsbeweging helpen om je goed voor te bereiden op je examen. Vooral af en toe even
lekker sporten, kan helpen om stress te verminderen, je geheugen positief te beïnvloeden en
om je gewoonweg fitter te voelen.
Alcohol of andere middelen zorgen ervoor dat je denken minder helder is, dus voorkom
gebruik. Energydrankjes zorgen voor onrust en een opgejaagd gevoel, je slaapt slechter.
En het allerbelangrijkste: zorg voor voldoende nachtrust.

2.4 Eten en drinken tijdens het CE
Bij alle examens mag je wat te eten en drinken meenemen, maar denk er goed aan dat dit
geen geluidsoverlast geeft voor andere leerlingen. Een appel eten geeft al teveel geluid in
een stille ruimte. Maak krakende verpakkingen van tevoren open. Neem een flesje water
mee, liever geen kleverige drankjes en zorg dat je vóór het CE naar het toilet gaat.
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2.5 Hulpmiddelen tijdens het CE
Alle CE's
Hulpmiddelen mogen geen aantekeningen of plakkertjes bevatten.
• zwarte of blauwe pen (reserve meenemen)
• tekenpotlood, blauw en rood kleurpotlood, puntenslijper, gum
• geodriehoek, liniaal, passer
• woordenboek Nederlands
• een rekenmachine
o gewone rekenmachine voor alle vakken behalve wiskunde
o grafische rekenmachine in examenstand alleen bij wiskunde.
Extra hulpmiddelen bij bepaalde vakken
Zelf
meenemen

VAK

havo

vwo

MVT

Woordenboek naar en van
doeltaal

Woordenboek naar en van
doeltaal

x

Natuurkunde,
scheikunde,
biologie

Binas 6e editie

Binas 6e editie

x

Grafische rekenmachine*,
in examenstand, geen
gewone rekenmachine
Oortjes (zelf meenemen) of
koptelefoon (school)

Grafische rekenmachine*,
in examenstand, geen
gewone rekenmachine
Oortjes (zelf meenemen) of
koptelefoon (school)

Wiskunde A, B, C
Kunst

x
x

Wiskunde A, B, C en de grafische rekenmachine
Types toegestane grafische rekenmachines op het Marecollege:
Casio:
fx-CG20 met examenstand: OS 2.01 en hoger
fx-CG50
Texas Instruments:
TI-84 Plus T vanaf versie OS 5.1, de basisversie met LED lampje;
TI-84 Plus CE-T vanaf versie OS 5.1.5;
Let op: zorg dat je GR volledig opgeladen is voordat je aan je examen begint en zet deze
niet zelf in de examenstand.

2.6 Extra tijd, Kurzweil- en laptopgebruik tijdens het CE
Kandidaten die recht hebben op extra tijd (bijvoorbeeld omdat ze ADHD, dyslexie o.i.d.
hebben), staan vermeld in Magister. Magister wordt het hele jaar, indien nodig, bijgewerkt en
is dus altijd up-to-date. Aan de hand van Magister bepalen wij wie er recht heeft op extra tijd,
het gebruik van Kurzweil en het gebruik van een laptop tijdens het CE.
Als je twijfels hebt of de informatie in Magister correct is, neem dan contact op met Yvonne
Sanders. Je kunt van dinsdag t/m vrijdag tussen 09.00 en 14.00 uur bij haar langskomen in
het kantoor of per mail je vragen stellen: examenbureau@marecollege.nl. Niet-dyslectische
leerlingen die op een laptop werken, moeten bij het CE Nederlands in Wordpad werken.
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2.7 Regels tijdens het CE
Voor het examen
•
•
•
•
•
•

•

Zorg dat je een half uur voor de aanvangstijd aanwezig bent. Neem alle dan geldige
coronamaatregelen in acht.
Ga nog een keer naar de wc.
Jassen en tassen zijn in de kleedkamer (of elders, bv. in een kluisje). Je kunt een trui
of vest meenemen voor als het koud is in de examenruimte.
Mobieltjes, horloges en andere digitale apparaten zijn thuis of in een kluisje (of
desnoods uitgeschakeld in jas of tas in de kleedkamer).
Ga zitten op de plaats waar je naamkaartje ligt.
Leg op je tafel de voor dit examen toegestane hulpmiddelen klaar, zet je water op
tafel en houd je tafel overzichtelijk. Check nogmaals op aantekeningen en briefjes en
haal deze zo nodig nog uit je woordenboeken of Binas.
Rekenmachine: Er mag slechts één rekenmachine op je eigen tafel liggen. Bij de
wiskunde is dat een grafische rekenmachine, anders een gewone. Je hebt geen extra
exemplaar “voor de zekerheid”. Rekenmachines mogen niet doorgegeven worden. Er
zijn ook geen reserve-exemplaren; wie hem vergeet of meldt dat “hij het niet doet”,
heeft pech. Extra batterijen mogen wel.

Tijdens het examen
•
•

•

Houd er rekening mee dat een surveillant jouw hulpmiddelen kan checken op
aantekeningen en briefjes.
Je schrijft met een blauwe of zwarte (bal)pen, niet met potlood.
o Let op: examens die met potlood geschreven zijn, zijn ongeldig.
o Grafieken en tekeningen mogen wel met potlood.
o Correctievloeistof, in welke vorm dan ook, is niet toegestaan.
o Een vulpen moet donkerblauw of zwart schrijven (koningsblauwe inkt kan
gewist worden en mag dus niet).
Als je naar de wc wilt, moet je een vinger opsteken. Er mag maar één kandidaat
tegelijk gaan en een surveillant zal altijd meelopen tot in de kleedruimte en daar
wachten.

Komen en vertrekken
•
•
•
•
•
•

•

Minder dan 30 minuten te laat: je mag nog stil naar binnen. Je hebt daardoor minder
tijd voor je examen.
Meer dan 30 minuten te laat: Je mag de examenruimte niet meer in. Ga naar het
examenbureau/de teamleider en geef de reden voor je te laat komen aan.
Het eerste uur mag niemand weg.
Het laatste kwartier van de tijd wordt door de hoofdsurveillant aangekondigd, die zegt
erbij dat er niemand meer weg mag gaan.
Het kaartje met je naam dat op de tafel ligt, laat je altijd liggen.
Voor kandidaten die recht hebben op verlenging van de examentijd is op het
naamkaartje een aanpassing gemaakt, zodat de surveillanten kunnen zien wie er
langer mogen blijven.
Kandidaten die weggaan, nemen de spullen van hun tafel mee en pakken hun tas
zachtjes in de kleedkamer in. Dus niet met de tas terugkomen en alle pennen etc. al
rammelend inpakken.
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Blijf altijd rustig ook al gebeurt er iets
Het belangrijkste is: niet met elkaar praten, ook al gebeurt er iets onverwachts! Blijf altijd
rustig en volg de instructies van de hoofdsurveillant.
De volledige versie van het zittingsreglement CE vind je in het examenreglement op de
website (zie hierboven bij de handige links). Het examenreglement staat in jouw PTA-boekje,
de voor dit schooljaar doorgevoerde aanpassingen alleen op de website.
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3. Belangrijke data havo en vwo

18 maart
22 maart
14 april
16 april
20 april
22 april
23 april
26 april t/m 7 mei
17 mei t/m 1 juni
10 juni
11 juni
10 en 11 juni
14 t/m 25 juni
2 juli
6 t/m 9 juli
12 juli
13 juli
14 juli
15 juli
16 juli

Ouderavond over examenvoorbereiding havo/vwo
Ouderavond over examenvoorbereiding vmbo
Sluiting SE
Uiterlijke datum aanvraag spreiding examens over 1e en 2e tijdvak bij
teamleider
12.00 uur: sluiting beroepstermijn SE’s (schoolexamens)
Uitreiking definitieve cijferlijst en instructie CE*, tijd volgt
Officiële deadline besluit spreiding examens over 1e en 2e tijdvak
Meivakantie
Afname centrale examens 1e tijdvak**
Bekendmaking geslaagd/gezakt 1e tijdvak
Leerlingen tekenen voorlopige cijferlijst, opgave herkansing
Stoomcursussen herkansingen
Afname centrale examens 2e tijdvak + herkansingen
Bekendmaking geslaagd/gezakt 2e tijdvak
Afname herkansingen 3e tijdvak
Diploma-uitreiking havo
Diploma-uitreiking vmbo-t
Diploma-uitreiking vwo
Bekendmaking geslaagd/gezakt 3e tijdvak
Afscheid van de school

Toelichting:
* Alle leerlingen dienen op donderdag 22 april de cijferlijst persoonlijk op te halen en te
ondertekenen voor akkoord. Hier krijg je uitgebreide en belangrijke informatie over het CE te
horen. Zorg dat je ruim op tijd aanwezig bent!
** De examenperiode loopt tot en met vrijdag 9 juli 2021. Tot deze datum dien je
beschikbaar te zijn. Het kan namelijk voorkomen dat een CE wordt uitgesteld.
Als je voor deze datum op vakantie gaat, kan het dus zijn dat je teruggeroepen wordt.
Algemeen: de reguliere lessen gaan door tot aan de meivakantie. Er wordt volop getraind
voor de centrale examens. Af en toe zijn er extra trainingen buiten de reguliere lessen om,
dat hoor je van de docenten en het komt in Magister te staan.
In de week van 10 mei (direct na de meivakantie) kun je in overleg met je docenten nog de
laatste puntjes op de ‘i’ zetten. Maandag 17 mei starten de examens (zie rooster).
Raadpleeg verder het PTA voor deadlines van opdrachten die nog komen.
Aanpassingen vanwege corona: extra herkansingsmogelijkheid en 3e tijdvak
Vanwege de coronacrisis mag je twee in plaats van één vak herkansen. Verder is dit jaar de
afname van de centrale examens verruimd naar 3 tijdvakken, waarbij er een volledig tijdvak
is toegevoegd voor herkansingen. Deze maatregel is bedoeld voor leerlingen die in het 1e
tijdvak ziek zijn of in quarantaine zitten of grote achterstand hebben opgelopen in de
voorbereiding op hun examen. We gaan er vanuit dat je al je examens in het 1e tijdvak doet.
Je kunt dan in het 2e tijdvak (juni) herkansen, mocht dit nodig zijn. Je ontvangt dan voor de
zomervakantie je diploma op de diploma-uitreiking. Bij ziekte/quarantaine in het 1e tijdvak
kan het 2e tijdvak zonder probleem gebruikt worden om de gemiste vakken af te leggen.
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Formeel gezien mag je zelf kiezen om je examens te spreiden over het 1e en 2e tijdvak.
Spreiding van de examens over het 1e en 2e tijdvak heeft echter wel een aantal nadelen:
Bij ziekte/quarantaine in het 2e tijdvak ben je aangewezen op het 3e tijdvak begin juli. Dat
heeft een beperkt rooster, omdat meerdere vakken tegelijkertijd worden afgenomen. Als je
daardoor niet alles kunt herkansen, ben je aangewezen om op een later tijdstip op een van
de landelijke examenplaatsen het examen af te sluiten (je doet dan staatsexamen). De
bekendmaking van de uitslag van het 3e tijdvak is pas op donderdag 15 juli, vlak voor de
vakantie maar ná de diploma-uitreiking.
Als je ondanks dat toch je examens wilt spreiden over het 1e en 2e tijdvak, dan moet je dit
uiterlijk vrijdag 16 april kenbaar maken bij de teamleider bovenbouw havo/vwo Ineke
Padding.
Data Centrale Examens eerste tijdvak
havo
Dinsdag 18 mei
Woensdag 19 mei
Donderdag 20 mei
Vrijdag 21 mei
Maandag 24 mei
Dinsdag 25 mei
Woensdag 26 mei
Donderdag 27 mei
Vrijdag 28 mei
Maandag 31 mei

9.00-12.00
13.30-16.00
9.00-12.00
13.30-16.30
9.00-12.00
13.30-16.30
9.00-11.30
Tweede Pinksterdag
13.30-16.00
13.30-16.30
13.30-16.30
13.30-16.30
13.30-16.30

geschiedenis
Engels
kunst algemeen
Nederlands
aardrijkskunde
natuurkunde
Duits

13.30-16.30
9.00-12.00
13.30-16.00
13.30-16.30
13.30-16.00
13.30-16.30
Tweede Pinksterdag
13.30-16.30
13.30-16.30
9.00-11.30
9.00-12.00
13.30-16.30
9.00-12.00
13:30-16:00

wiskunde A, B, C
geschiedenis
Frans
biologie
Engels
Nederlands

Frans
wiskunde A, B
biologie
economie
scheikunde

vwo
Maandag 17 mei
Dinsdag 18 mei
Woensdag 19 mei
Donderdag 20 mei
Vrijdag 21 mei
Maandag 24 mei
Dinsdag 25 mei
Woensdag 26 mei
Donderdag 27 mei
Vrijdag 28 mei
Maandag 31 mei
Dinsdag 1 juni

economie
scheikunde
Duits
aardrijkskunde
natuurkunde
kunst algemeen
Spaans

Voor het tweede en derde tijdvak kun je de roosters op www.mijneindexamen.nl raadplegen.

11

Doorbellen geslaagd en gezakt
Donderdag 10 juni na 14.00 uur word je gebeld. Zorg dat je bereikbaar bent en dat wij het
goede (mobiele) nummer hebben op de leerlingenadministratie.
Leerlingen die gezakt zijn, komen dezelfde dag (donderdag 10 juni) tussen 16.00 en 17.00
uur naar school om hun voorlopige cijferlijst op te halen en te tekenen voor gezien en kunnen
direct hun herkansing aanvragen.
De leerlingen die geslaagd zijn, worden de volgende dag (vrijdag 11 juni) om 09.15 uur
verwacht om hun voorlopige cijferlijst op te halen en te tekenen voor gezien. Zij geven
dezelfde dag hun herkansing op.
Opgeven herkansingen (zowel geslaagd als gezakt): uiterlijk vrijdag 11 juni voor 15.00
uur.
Eindgesprekken: Tijdstip volgt via je mentor.

Diploma-uitreiking
havo: maandag 12 juli 2021
vwo: woensdag 14 juli 2021
De mentor regelt dit verder per klas.

AFSCHEID VAN DE SCHOOL! Vrijdag 16 juli om 09.30 uur aanwezig!
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4. Slaag-/zakregeling
4.1 Wanneer ben ik geslaagd voor het havo-eindexamen?
Je slaagt voor het eindexamen havo wanneer je gemiddeld een voldoende haalt voor alle
vakken van het centraal examen. Ook mag je maximaal één 5 als eindcijfer halen voor een
van de kernvakken. Daarnaast mag je voor hooguit 2 vakken een onvoldoende als eindcijfer
hebben. En moet je een voldoende of goed hebben voor lichamelijke opvoeding.
Omdat de leerlingen dit schooljaar voor de tweede keer met een corona-lockdown te maken
hebben gehad, kan bij vaststelling van de uitslag, indien dat nodig is om de leerling te laten
slagen, het eindcijfer van één vak buiten beschouwing gelaten worden. Met andere woorden:
er mag dan achteraf één vak weggestreept worden. Dit mag niet bij de kernvakken (voor
havo zijn dit Nederlands, Engels en - indien onderdeel van het vakkenpakket - wiskunde).
Voorwaarde is wel dat alle schoolexamens en centrale examens zijn gemaakt. Het cijfer
komt wel op de cijferlijst te staan.
Cum laude
•

•
•

Het gemiddelde voor de vakken in het gemeenschappelijk deel, het profieldeel en het
hoogste cijfer uit het vrije deel moet minimaal een 8,0 zijn. Bij een 7,99 gemiddeld is
er geen sprake van cum laude.
Geen enkel eindcijfer is lager dan een 6.
Het combinatiecijfer mag niet lager zijn dan 6, maar de samenstellende onderdelen
mogen wel lager zijn dan 6.

Zie voor meer informatie:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/eindexamens/havo

4.2 Wanneer ben ik geslaagd voor het vwo-eindexamen?
Je slaagt voor het eindexamen vwo wanneer je gemiddeld een voldoende haalt voor alle
vakken van het centraal examen. Ook mag je maximaal één 5 als eindcijfer halen voor één
van de kernvakken. Daarnaast mag je voor hooguit 2 vakken een onvoldoende als eindcijfer
hebben. En moet je een voldoende of goed hebben voor lichamelijke opvoeding.
Omdat de leerlingen dit schooljaar voor de tweede keer met een corona-lockdown te maken
hebben gehad, kan bij vaststelling van de uitslag, indien dat nodig is om de leerling te laten
slagen, het eindcijfer van één vak buiten beschouwing gelaten worden. Met andere woorden:
er mag dan achteraf één vak weggestreept worden. Dit mag niet bij de kernvakken (voor vwo
zijn dit Nederlands, Engels en - indien onderdeel van het vakkenpakket - wiskunde).
Voorwaarde is wel dat alle schoolexamens en centrale examens zijn gemaakt. Het cijfer
komt wel op de cijferlijst te staan.
Zie voor meer informatie:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/eindexamens/vwo
Cum laude
•

•
•

Het gemiddelde voor de vakken in het gemeenschappelijk deel, het profieldeel en het
hoogste cijfer uit het vrije deel moet minimaal een 8,0 zijn. Bij een 7,99 gemiddeld is
er geen sprake van cum laude.
Geen enkel eindcijfer is lager dan een 7.
Het combinatiecijfer mag niet lager zijn dan 7, maar hier geldt dat de individuele
cijfers voor de samenstellende vakken wel lager dan een 7 mogen zijn.
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