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VOORWOORD 

 

Beste examenkandidaten,            

 

Op basis van de toetsen, die je in leerjaar 3 en 4 volgens het PTA (programma van 

toetsing en afsluiting) hebt gemaakt, kwam het cijfer van het Schoolexamen (SE) tot 

stand. In mei (1e tijdvak) en eventueel in juni (2e tijdvak) volgt nog het Centraal 

Schriftelijk Examen (CSE). 

 

Om het CSE goed te laten verlopen, krijg je van ons dit boekje.  

Hierin vind je de afspraken en het rooster voor de examenperiode (1e tijdvak) van 

donderdag 12 mei 2022 tot en met dinsdag 24 mei 2022 en het (2e tijdvak) van 

maandag 13 juni 2022 tot en met woensdag 22 juni. Lees alles goed door, bespreek 

het thuis, dan kan er niks mis gaan. Heb je vragen? Kom dan gerust even langs, we 

helpen je graag.  

 

De komende weken sluit je een bijzonder jaar af, misschien wel je laatste op het 

Vechtdal College. We hopen dat je de laatste weken de rust vindt om alles goed voor te 

bereiden en dat we je straks kunnen feliciteren en je een waardevol diploma mogen 

uitreiken.  

 

 

We wensen je veel sterkte en succes.  

 

 

Namens het team,  

 

Examencommissie: 

M. de Gooijer  docente kunstvakken 

R. Rekker   teamleider vmbo T+ 

A. van der Snel  teamleider havo 

G.M. de Lange  teamleider havo 

R. Brenkman   teamleider vwo 

I. Zomer-Zeewuster teamleider vmbo basis/kader 

H. Enoch    secretaris examencommissie vmbo/havo/vwo 

H. Sikkens    voorzitter examencommissie vmbo/havo/vwo 
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INLEIDING 

 

Ten behoeve van het Centraal Schriftelijk Examen (CSE) is een aantal regels vastgelegd 

door het ministerie en de inspectie. Deze regels gaan over: 

 

• de gang van zaken tijdens de zittingen van het examen; 

• gebruik van papier en hulpmiddelen; 

• wettelijke bepalingen in geval van frauduleuze handelingen; 

• wat te doen in bijzondere gevallen. 

 

Alle regels dienen door leerlingen, docenten en schoolleiding strikt nageleefd te worden. 

Het feit dat de examens landelijk zijn brengt met zich mee dat de regels nogal strak zijn 

geformuleerd en er dus weinig soepelheid is in de toepassing ervan. 

 

Lees het onderstaande dus goed door en voorkom moeilijkheden! 

 

1.   Lees goed het rooster waarop je kunt vinden waar en hoe laat je aanwezig dient 

te zijn tijdens de examenperiode.  

 

Bij iedere zitting moet je uiterlijk 15 minuten vóór aanvang aanwezig zijn. 

 

2.  Als je te laat komt op een zitting van het examen krijg je geen extra tijd. Zelfs 

geldt dat wie een half uur of meer te laat komt niet meer naar binnen mag. Voor 

dit deel van het examen word je verwezen naar het volgende tijdvak. 

 

3.  Tassen, jassen, smartwatches en mobiele telefoons mogen niet mee naar binnen. 

Op tafel mogen geen etuis of hoezen van rekenmachines liggen. 

 

4.  Rekenmachines en tabellenboekjes (zonder kaft) worden gecontroleerd. 

Rekenmachines mogen niet programmeerbaar zijn! 

 

5.  In principe ga je tijdens het examen niet naar het toilet. Indien de gang naar het 

toilet onvermijdelijk is, vindt deze plaats onder begeleiding van een surveillant.  

 

6.   Als er iets is, je moet persé naar het toilet of je wilt papier, waarschuw je een 

surveillant door je vinger op te steken. Dus: loop niet zomaar van je plaats. 

 

7.  Als je klaar bent hoef je niet tot het einde van de zitting te blijven. Je mag alleen 

weggaan op aangeven van een surveillant. Lever het juiste werk in! Jij bent 

hiervoor verantwoordelijk. Je mag niet binnen een uur na aanvang van het 

examen weggaan en ook een kwartier voor de eindtijd mag niemand meer 

weggaan. Dit laatste is om de rust in het lokaal te waarborgen. Je blijft dan zitten 

tot je werk is opgehaald en je een teken krijgt dat je mag gaan. Doe dat zo stil 

mogelijk. Na afloop van de zitting mag je de opgaven en het kladwerk ophalen. 

(Schrijf wel je naam er op). 
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8. - Schuif je stoel niet aan, dat geeft te veel lawaai.  

          - Je levert het gemaakte werk in bij de surveillant (ook de opgaven en  

             het “klad”). Na afloop van de zitting mag je de opgaven en het “klad”  

             ophalen. (Schrijf wel je naam erop). 

    - Zorg ervoor dat jezelf het juiste en volledige werk inlevert. Dat betekent dat 

       jij  het gemaakte werk aan de surveillant overhandigt en dat alles wat je in wilt  

       leveren ook ingeleverd wordt. Jij bent daarvoor zelf verantwoordelijk. 

     - Je mag niet binnen een uur na aanvang van het examen weggaan en vanaf een 

        kwartier voor tijd mag niemand meer vertrekken. Dit om de rust te 

        waarborgen. 

 

9.  Er wordt uitsluitend gebruik gemaakt van door de school verstrekt examenpapier, 

kladpapier en grafiekenpapier. 

 

10.   Zorg ervoor dat je de goede hulpmiddelen bij je hebt. Zie daarvoor bladzijde 6  

            van dit boekje over de toegestane en verplichte hulpmiddelen. 

 

11. De antwoorden van meerkeuzevragen moet je noteren in hoofdletters: A-B-C enz. 

 

12. Op frauduleuze handelingen staan strenge straffen, bijvoorbeeld uitsluiting (= 

geen diploma!). Zie voor verdere informatie het examenreglement. 

 

13. Als door ziekte of bijzondere omstandigheden problemen ontstaan neem dan 

direct contact op met school. Doe dit in ieder geval vóór aanvang van het 

examen. Bijzonderheden tijdens een zitting van het examen direct melden bij één 

van de surveillanten. 

 

14. Tot slot: i.v.m. corona kunnen er veranderende omstandigheden optreden, 

daarom het dringend verzoek de mail i.v.m. wijzigingen (bijvoorbeeld in het 

rooster) steeds goed in de gaten te houden. 

 

 

Alles bij elkaar zijn het een heleboel regels, maar met ieders medewerking zal alles  

ongetwijfeld soepel verlopen. 
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GEBRUIK HULPMIDDELEN BIJ HET CSE 

Zorg dat je onderstaande hulpmiddelen bij je hebt: 

1. Rekenmachines 

a. Bij de examens wiskunde, natuurkunde, scheikunde en economie is het 

meenemen van een niet programmeerbare rekenmachine verplicht. 

b. Bij de andere vakken is het gebruik van een rekenmachine toegestaan. 

 

c. CONTROLEER JE EIGEN REKENMACHINE VAN TE VOREN EN 

VERGEET HEM NIET MEE TE NEMEN NAAR HET EXAMEN! 

 

2. Andere hulpmiddelen 

a. Bij het examen natuurkunde en scheikunde wordt het Binas (2e editie) 

tabellenboekje gebruikt. School zorgt voor een exemplaar. 

 

 

3. Basispakket hulpmiddelen 

a. schrijfmaterialen (voldoende pennen) 

b. tekenpotlood 

c. blauw en rood kleurpotlood 

d. liniaal met millimeter verdeling 

e. passer 

f. geo-driehoek 

g. vlakgum 

h. rekenmachine 

 

4. Voor Frans, Duits en Engels: 

a. Het is toegestaan om bij de moderne vreemde talen een woordenboek 

“vreemde taal – Nederlands” en “Nederlands – vreemde taal” te gebruiken.  

b. Op verzoek van de examenkandidaat mag het bevoegd gezag van een 

school bij het vak Engels de examenkandidaat toestemming geven een 

woordenboek Engels-Engels te gebruiken in plaats van een woordenboek 

Engels-Nederlands.  

 

5. Bij alle centrale examens (met uitzondering van de praktijkexamens) is een 

eendelig verklarend woordenboek Nederlands toegestaan. 

 

6. Bij Nederlands  komt een schrijfopdracht voor. De leerlingen die het 

examen met de computer maken hebben daarbij toegang tot zogeheten 

briefsjablonen. Daarom wordt alle leerlingen de mogelijkheid geboden om een 

(door het CvE verstrekte voorbeeld van een sjabloon) te gebruiken. 

 

7. Gebruik van correctievloeistof of- roller is niet toegestaan. 

 

           ZORG ERVOOR DEZE HULPMIDDELEN ALTIJD BIJ JE TE HEBBEN (dus ook  

           woordenboeken) 

           TIJDENS HET EXAMEN MAG JE GEEN SPULLEN VAN ELKAAR  LENEN. 
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DYSLEXIEVERKLARING 

 
Tijdens het Centraal Schriftelijk Examen kunnen leerlingen met een dyslexieverklaring, 

mogelijk/eventueel gebruik maken van de volgende mogelijkheden: 

 

• 30 minuten extra tijd  

• Gebruik maken van een laptop.   

• ICT-ondersteuning in de vorm van aangeboden software, bijvoorbeeld Kurzweil. 

 

 

In bepaalde, vooraf vastgestelde situaties, kunnen leerlingen met een medische indicatie 

(als bijv. ADD,PDD-NOS) ook gebruik maken van deze mogelijkheden. Leerlingen die 

hiervoor in aanmerking komen hebben hierover al bericht gehad. Als je van mening bent 

dat jij geen bericht hebt gehad maar wel deze rechten hebt, neem dan zo spoedig 

mogelijk contact op met de heer Enoch. 
 

 

ZAKEN RONDOM HET EXAMEN 

 

I. Eindcijfers en uitslag van het examen 

Uitslagbepaling: 

Je bent geslaagd als: 

- je geen onvoldoende cijfers hebt, of 

- je 1 x 5 hebt en de rest van de cijfers voldoende is, of 

- je 1 x 4 of 2 x 5 hebt en de rest van de cijfers voldoende is, met 

daarbij minimaal 1 x 7 of hoger en 

- LO en KV-1 met “voldoende” of “goed” hebt afgesloten. 

- Je eindcijfer voor Nederlands is 5 of hoger. 

- voor de GL/TL - leerweg moet ook het profielwerkstuk met een 

voldoende of goed zijn afgesloten. 

- het gemiddelde van de cijfers van het CE moet minimaal een 5,5 

zijn 

 

Dit jaar gelden er nog een aantal specifieke regels; 

- je mag twee vakken herkansen (i.p.v. één). Dat mag niet twee keer 

hetzelfde vak zijn 

- je mag (om te kunnen slagen) een vak met een onvoldoende niet 

mee laten tellen (het cijfer komt wel op je cijferlijst te staan). Dit 

mag niet een kernvak zijn, dus niet Nederlands 

 

 

 

Het tot stand komen van het cijfer voor D&P is dit jaar als volgt: Er zijn 3 cijfers die 

meetellen: 

                                                 

Een keuzevak mag niet lager zijn dan een 4,0 
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Berekening cijfer schoolexamen (SE) 

 

A) Keuzevak 1(kv1): Weging 1  

B) Keuzevak 2 (kv2): Weging 1  

C) Gemiddelde van de Eindtoetsen D&P: Weging 2  

 

SE= (1xA + 1xB + 2xC) / 4 

 

 

• De rekentoets moet gemaakt zijn. Dit geldt alleen voor leerlingen die geen 

wiskunde in hun pakket hebben. 

 

 

LET OP!!! 

Voor alle vakken op het centraal examen (CE) moet gemiddeld een 5,5 of hoger worden 

gehaald.  

 

II. Herkansingen (herexamen) 

Iedere kandidaat - geslaagd of niet - mag dit jaar voor twee verschillende vakken 

deelnemen aan de herkansingen (herexamen). Normaal gebeurt dit in het 2e tijdvak, 

maar het kan dit jaar ook in het 3e tijdvak. Dit kan zijn om één van de volgende 

redenen: 

 

1. om alsnog te kunnen slagen; 

2. om een eventueel tegenvallend cijfer te verbeteren; 

3. om de school zonder diploma, maar met een certificaat extra te kunnen verlaten; 

4. voor kandidaten met meer dan het minimum aantal vakken die door weglating 

van één van de vakken volgens de eerste uitslagbepaling al zijn geslaagd. 

 

 

III. Examens spreiden 

1. Dit jaar kunnen de examens worden gespreid over twee tijdvakken. De keuze 

moet voor 22 april worden gemaakt. Mocht een kandidaat in het 1e tijdvak 

verhinderd zijn vanwege ziekte, dan kan het examen alsnog worden verplaatst 

naar het 2e tijdvak. Mocht de kandidaat dan ook verhinderd zijn, dan is er nog een 

mogelijkheid om in het 3e tijdvak examen te doen. 

2. Herkansingen vinden plaats in het 2e en/of 3e tijdvak. De kandidaat mag er voor 

kiezen om eventuele herkansingen te spreiden over het tweede en derde tijdvak 

3. Het 3e tijdvak is enkel bedoeld voor herkansingen of voor kandidaten die 

ziek/afwezig waren tijdens de eerste afname in het tweede tijdvak.  

  

IV. Certificaten 

Wanneer een kandidaat voor de eerste keer wordt afgewezen, dan kan deze opnieuw 

examen afleggen in het volgende cursusjaar. Dit is een compleet nieuw examen voor alle 

vakken uit het pakket. 

 

Wanneer een afgewezen kandidaat de school verlaat, kan deze voor alle vakken waarin 

een voldoende eindcijfer is behaald, een certificaat krijgen. Via dag/avondonderwijs voor 

volwassenen kan verder een volledig diploma worden opgebouwd. 

 

V. Commissie van Beroep 

Wanneer tegen een kandidaat een maatregel is genomen wegens omstandigheden of 

wegens bedrog, kan deze daartegen in beroep gaan bij een Commissie van Beroep. Deze 

commissie is door het bevoegd gezag ingesteld.  
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VI. Examenuitslag  

De uitslag van het examen volgt op de vergadering van de examencommissie.  

 

Geslaagde kandidaten worden donderdag 9 juni om 15.00 uur op school verwacht. Let 

op! Dit geldt alleen voor die kandidaten die het complete CSE hebben afgerond. 

 

Kandidaten die niet het complete CSE hebben afgerond, worden om 16.00 uur op school 

verwacht om de voorlopige cijferlijst in ontvangst te nemen. 

 

Kandidaten  die het volledige CSE hebben afgerond, maar niet geslaagd zijn krijgen voor 

14.00 uur bericht (zorg dus dat je tussen 13.00 uur en 14.00 uur bereikbaar bent)! Deze 

kandidaten worden om 16.00 uur op school verwacht. 

 

Kandidaten die het complete CSE in het tweede tijdvak hebben afgerond worden 

vrijdag 1 juli om 15.00 uur op school verwacht. 

 

Kandidaten die niet het complete CSE hebben afgerond, worden om 16.00 uur op school 

verwacht om de voorlopige cijferlijst in ontvangst te nemen. 

 

Kandidaten  die het volledige CSE hebben afgerond, maar niet geslaagd zijn krijgen voor 

14.00 uur bericht (zorg dus dat je tussen 13.00 uur en 14.00 uur bereikbaar bent)! Deze 

kandidaten worden om 16.00 uur op school verwacht. 

 

 

Kandidaten die het complete examen in het derde tijdvak hebben afgerond worden 

donderdag 14 juli tussen 11.00 uur en 12.00 uur gebeld of ze wel of niet 

geslaagd zijn. De geslaagde kandidaten worden om 15.00 uur op school verwacht om 

het diploma in ontvangst te nemen. 

 

 

 

ZORG DAT JE BEREIKBAAR BENT! 
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MEDEDELINGEN VOOR DE OPENING VAN HET EXAMEN 

1. Het werk wordt gemaakt op papier, gewaarmerkt en verstrekt door de school. 

De school verstrekt eveneens gewaarmerkt kladpapier. Je mag dus géén papier 

méénemen naar de examenzaal. 

 

2. Je gaat in de zaal zitten op de plaats met jouw examennummer. Je zet je naam 

op het papier en je nummer in het hokje. 

 

3. Na het openen van de enveloppe met opgaven is het verboden aan jou enige 

mededeling of  inlichting over het werk te verstrekken, behoudens een 

mededeling inzake een fout in de opgave die door de CEVO schriftelijk aan de 

scholen is doorgegeven. 

 

4. Het meenemen van andere dan toegestane boeken, tabellen en andere 

hulpmiddelen is verboden. Tassen, jassen, smartwatches en mobiele telefoons in 

de kleedkamers laten. 

 

5. Zonder toestemming van een toezichthouder mag je de examenzaal niet verlaten. 

 

6. Bij bedrog geconstateerd vóór, tijdens of na een zitting van het CSE, wordt jou de 

deelneming of verdere deelneming aan het CSE ontzegd of onthoudt de directeur 

jou het diploma. 

 

7. Indien je in enig ander opzicht handelt in strijd met de voorschriften kan de 

directeur je de verdere deelname aan het CSE ontzeggen of je het diploma 

onthouden. 

 

8. Tijdens de examenperiode moet je de grootst mogelijke rust in en om de school 

betrachten: 

➢ napraten doe je niet voor de deur van de examenzaal 

➢ brommers/scooters niet starten in directe omgeving van de examenzaal. 

 

9. Wanneer je voortijdig de examenzaal verlaat moet je: 

➢ werk inleveren bij de surveillant 

➢ stoelen niet aanschuiven (maakt veel lawaai!). 

 

10. Wanneer jouw examen is afgelopen dan is het mogelijk dat het examen voor een 

andere groep in de zaal nog verder gaat. Daarom het volgende: 

➢ blijf rustig zitten 

➢ je geeft zelf het werk af aan de surveillant die langs komt 

➢ daarna verlaat je na een teken zeer rustig de zaal om de doorwerkers zo 

weinig mogelijk te storen. 

 

11. Kijk iedere dag hoe laat je examen begint.  

 

12. Gebruik geen snoep in papiertjes of fris in blikjes en dergelijke. Zeer storend! 

 

13. Zorg uiterlijk 15 minuten vóór het begin van het examen aanwezig te zijn. 
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TWEEDE TIJDVAK CSE 

  

maandag 13 juni   - zie bijgevoegd rooster                      

t/m woensdag 22 juni   

                                         

                                                                 

DERDE TIJDVAK CSE 
 

dinsdag 5 t/m vrijdag 8 juli      - rooster volgt nog 

 

 

BELANGRIJKE DATA     

 

 

maandag 9 mei t/m 

dinsdag 10 mei           - voorbereiden examen (rooster volgt nog) 

 

donderdag 12 mei t/m   - Centraal Schriftelijk Examen (1e tijdvak) 

dinsdag 24 mei 

 

donderdag 9 juni   - uitslag 1e tijdvak 

 

vrijdag 10 juni   - opgave herexamen(s) voor 10.00 uur bij dhr. Sikkens  

                                                  of dhr. Enoch 

 

maandag 13 juni t/m   - Centraal Schriftelijk Examen (2e tijdvak) en/of  

woensdag 22 juni      herexamens 

 

vrijdag 1 juli        - uitslag 2e tijdvak  

 - opgave herexamen(s) voor 17.00 uur bij dhr. Sikkens  

                    of dhr. Enoch 

 

dinsdag 5 juli t/m   - Centraal Schriftelijk Examen (3e tijdvak) en/of 

vrijdag 8 juli                                 herexamen(s) 

 

maandag 11 juli     -       diploma-uitreiking voor VMBO – theoretische leerweg  

 

 

donderdag 14 juli  - uitslag 3e tijdvak en diploma-uitreiking 

 

Veel succes toegewenst bij je examens! 

 

Examencommissie: 

M. de Gooijer  docente kunstvakken 

R. Rekker   teamleider vmbo T+ 

A. van der Snel  teamleider havo 

G.M. de Lange  teamleider havo 

R. Brenkman   teamleider vwo 

I. Zomer-Zeewuster teamleider vmbo basis/kader 

H. Enoch    secretaris examencommissie vmbo/havo/vwo 

H. Sikkens    voorzitter examencommissie vmbo/havo/vwo 
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EXAMENROOSTERS 2022 EERSTE en TWEEDE TIJDVAK 
 

 

Let op! 

De examens vinden plaats in de Carrousel. Tweede tijdvak vindt 
plaats in lokaal 112. 
 

 

EXAMENROOSTER 2022 1e tijdvak 

Donderdag 12 mei 
tijdsduur aanwezig zijn leerweg vak aantal lln. totaal locatie 

  

09.00 - 11.30 08.45 Havo Duits 31 31 Carrousel 

              

13.30 - 15.30 13.15 T+ biologie 43 

140 Carrousel 13.30 - 16.30 13.15 Havo aardrijkskunde 49 

13.30 - 16.30 13.15 Vwo Nederlands 48 

Vrijdag 13 mei 
tijdsduur aanwezig zijn leerweg vak aantal lln. totaal locatie 

  

09.00 - 11.00 08.45 T+ geschiedenis 29 30 Carrousel 

  

13.30 - 15.30 13.15 T+ Frans 3 

119 Carrousel 13.30 - 16.30 13.15 Havo wiskunde A en B 72 + 16 

13.30 - 16.30 13.15 Vwo biologie 28 

Maandag 16 mei 
tijdsduur aanwezig zijn leerweg vak aantal lln. totaal locatie 

  
09.00 - 12.00 08.45 Havo geschiedenis 51 

72 Carrousel 
09.00 - 12.00 08.45 Vwo geschiedenis 21 

  

13.30 - 15.30 13.15 T+ Nederlands 72 

121 Carrousel 13.30 - 16.30 13.15 Havo natuurkunde 22 

13.30 - 16.30 13.15 Vwo scheikunde 27 

Dinsdag 17 mei 
tijdsduur aanwezig zijn leerweg vak aantal lln. totaal locatie 

  

09.00 - 11.00 08.45 T+ Duits 13 13 Carrousel 

09.00 - 12.00 08.45 Havo kunst 15 15 107 

  

13.30 - 15.30 13.15 T+ wiskunde 68 

173 Carrousel 13.30 - 16.30 13.15 Havo Nederlands 91 

13.30 - 16.30 13.15 Vwo bedrijfseconomie 14 



13 

 

Woensdag 18 mei 
tijdsduur aanwezig zijn leerweg vak aantal lln. totaal locatie 

  

09.00 - 11.00 08.45 T+ aardrijkskunde 31 31 Carrousel 

09.00 - 12.00 08.45 Vwo kunst 12 12 107 

  

13.30 - 15.30 13.15 T+ Engels 72 

170 Carrousel 13.30 - 16.30 13.15 Havo biologie 49 

13.30 - 16.00 13.15 Vwo Engels 48 + 1 

Donderdag 19 mei 
tijdsduur aanwezig zijn leerweg vak aantal lln. totaal locatie 

  

13.30 - 15.30 13.15 T+ natuurkunde (nse) 26 

55 Carrousel 13.30 - 16.00 13.15 Havo Frans 4 

13.30 - 16.30 13.15 Vwo natuurkunde   25 

Vrijdag 20 mei 
tijdsduur aanwezig zijn leerweg vak aantal lln. totaal locatie 

  

13.30 -15.30 13.15 T+ economie 55 

164 Carrousel 13.30 - 16.30 13.15 Havo economie 61 

13.30 -16.30 13.15 Vwo wiskunde A,B 29 + 19 

Maandag 23 mei 
tijdsduur aanwezig zijn leerweg vak aantal lln. totaal locatie 

  

09.00 - 11.30 08.45 Vwo Duits 36 36 Carrousel 

  

13.30 - 15.30 13.15 T+ scheikunde (nst) 17 

74 Carrousel 13.30 - 16.30 13.15 Havo scheikunde   40 

13.30 - 16.30 13.15 Vwo aardrijkskunde 17 

Dinsdag 24 mei 
tijdsduur aanwezig zijn leerweg vak aantal lln. totaal locatie 

  

13.30 -15.30 13.15 T+ beeldende vorming 24 

138 Carrousel 13.30 - 16.00 13.15 Havo Engels 91 -1 

13.30 - 16.30 13.15 Vwo economie 24 

Woensdag 25 mei 
tijdsduur aanwezig zijn leerweg vak aantal lln. totaal locatie 

  

13.30 - 16.30 13.15 Havo bedrijfseconomie 20 
35 Carrousel 

13.30 - 16.00 13.15 Vwo Frans 15 
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EXAMENROOSTER 2022   2e tijdvak 

Maandag 13 juni 
tijdsduur aanwezig zijn leerweg vak totaal locatie 

  

13.30 - 15.30 13.15 T+ natuurkunde (nse) 

  112 13.30 - 16.30 13.15 Havo aardrijkskunde 

13.30 - 16.30 13.15 Vwo Nederlands 

Dinsdag 14 juni 
tijdsduur aanwezig zijn leerweg vak totaal locatie 

  

09.00 - 11.00 08.45 T+ geschiedenis 

  

112 09.00 - 12.00 08.45 Havo geschiedenis 

09.00 - 12.00 08.45 Vwo geschiedenis 

  

13.30 - 15.30 13.15 T+ Nederlands 

  112 13.30 - 16.30 13.15 Havo natuurkunde 

13.30 - 16.30 13.15 Vwo scheikunde 

Woensdag 15 juni 
tijdsduur aanwezig zijn leerweg vak totaal locatie 

  
09.00 - 12.00 08.45 Havo bedrijfseconomie   112 

09.00 - 12.00 08.45 Vwo kunst   107 

  

13.30 - 15.30 13.15 T+ economie 

  112 13.30 - 16.30 13.15 Havo Nederlands 

13.30 - 16.30 13.15 Vwo biologie 

Donderdag 16 juni 
tijdsduur aanwezig zijn leerweg vak totaal locatie 

  
09.00 - 12.00 08.45 Havo kunst   107 

  

13.30 - 15.30 13.15 T+ biologie 

    

13.30 - 16.30 13.15 Havo wiskunde A en B 

13.30 - 16.30 13.15 Vwo economie 

Vrijdag 17 juni 
tijdsduur aanwezig zijn leerweg vak totaal locatie 

  

09.00 - 11.00 08.45 T+ beeldende vorming   112 

  

13.30 - 15.30 13.15 T+ wiskunde 

  112 13.30 - 16.30 13.15 Havo biologie 

13.30 - 16.30 13.15 Vwo wiskunde A,B,C 
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Maandag 20 juni 
tijdsduur aanwezig zijn leerweg vak totaal locatie 

  

09.00 - 11.00 08.45 T+ Duits   112 

09.00 - 11.30 08.45 Vwo Frans     

  

13.30 -15.30 13.15 T+ scheikunde (nst) 

  112 
13.30 - 16.30 13.15 Havo economie 

13.30 - 16.30 13.15 Vwo natuurkunde   

Dinsdag 21 juni 
tijdsduur aanwezig zijn leerweg vak totaal locatie 

09.00 - 11.00 08.45 T+ aardrijkskunde     

  

13.30 -15.30 13.15 T+ Engels 

  112 13.30 - 16.30 13.15 Havo scheikunde 

13.30 -16.30 13.15 Vwo aardrijkskunde 

Woensdag 22 juni 
tijdsduur aanwezig zijn leerweg vak totaal locatie 

  

13.30 - 15.30 13.15 T+ Frans 

  112 13.30 - 16.00 13.15 Havo Engels 

13.30 - 16.30 13.15 Vwo bedrijfseconomie 

Donderdag 23 juni 
tijdsduur aanwezig zijn leerweg vak totaal locatie 

  

13.30 - 16.00 13.15 Havo Duits 
    

13.30 - 16.00 13.15 Vwo Duits 

Vrijdag 24 juni 
tijdsduur aanwezig zijn leerweg vak totaal locatie 

  

13.30 - 16.00 13.15 Havo Frans 
  112 

13.30 - 16.00 13.15 Vwo Engels 

  

 

EXAMENROOSTER 2022   2e tijdvak 

Maandag 13 juni 
tijdsduur aanwezig zijn leerweg vak totaal locatie 

  

13.30 - 15.30 13.15 T+ natuurkunde (nse) 

  112 13.30 - 16.30 13.15 Havo aardrijkskunde 

13.30 - 16.30 13.15 Vwo Nederlands 
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Dinsdag 14 juni 
tijdsduur aanwezig zijn leerweg vak totaal locatie 

  

09.00 - 11.00 08.45 T+ geschiedenis 

  

112 09.00 - 12.00 08.45 Havo geschiedenis 

09.00 - 12.00 08.45 Vwo geschiedenis 

  

13.30 - 15.30 13.15 T+ Nederlands 

  112 13.30 - 16.30 13.15 Havo natuurkunde 

13.30 - 16.30 13.15 Vwo scheikunde 

Woensdag 15 juni 
tijdsduur aanwezig zijn leerweg vak totaal locatie 

  
09.00 - 12.00 08.45 Havo bedrijfseconomie   112 

09.00 - 12.00 08.45 Vwo kunst   107 

  

13.30 - 15.30 13.15 T+ economie 

  112 13.30 - 16.30 13.15 Havo Nederlands 

13.30 - 16.30 13.15 Vwo biologie 

Donderdag 16 juni 
tijdsduur aanwezig zijn leerweg vak totaal locatie 

  
09.00 - 12.00 08.45 Havo kunst   107 

  

13.30 - 15.30 13.15 T+ biologie 

  112 

13.30 - 16.30 13.15 Havo wiskunde A en B 

13.30 - 16.30 13.15 Vwo economie 

Vrijdag 17 juni 
tijdsduur aanwezig zijn leerweg vak totaal locatie 

  

09.00 - 11.00 08.45 T+ beeldende vorming   112 

  

13.30 - 15.30 13.15 T+ wiskunde 

  112 13.30 - 16.30 13.15 Havo biologie 

13.30 - 16.30 13.15 Vwo wiskunde A,B,C 

Maandag 20 juni 
tijdsduur aanwezig zijn leerweg vak totaal locatie 

  

09.00 - 11.00 08.45 T+ Duits   112 

09.00 - 11.30 08.45 Vwo Frans     

  

13.30 -15.30 13.15 T+ scheikunde (nst) 

  112 13.30 - 16.30 13.15 Havo economie 

13.30 - 16.30 13.15 Vwo natuurkunde   
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Dinsdag 21 juni 
tijdsduur aanwezig zijn leerweg vak totaal locatie 

09.00 - 11.00 08.45 T+ aardrijkskunde   112  

  

13.30 -15.30 13.15 T+ Engels 

  112 13.30 - 16.30 13.15 Havo scheikunde 

13.30 -16.30 13.15 Vwo aardrijkskunde 

Woensdag 22 juni 
tijdsduur aanwezig zijn leerweg vak totaal locatie 

  

13.30 - 15.30 13.15 T+ Frans 

  112 13.30 - 16.00 13.15 Havo Engels 

13.30 - 16.30 13.15 Vwo bedrijfseconomie 

Donderdag 23 juni 
tijdsduur aanwezig zijn leerweg vak totaal locatie 

  

13.30 - 16.00 13.15 Havo Duits 
   112 

13.30 - 16.00 13.15 Vwo Duits 

Vrijdag 24 juni 
tijdsduur aanwezig zijn leerweg vak totaal locatie 

  

13.30 - 16.00 13.15 Havo Frans 
  112 

13.30 - 16.00 13.15 Vwo Engels 

  

 

 


