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Je laatste weken in 2019 op het TCC in Losser 

Ma 15 april en dinsdag 16 april:Lesdag. 
Bespreken PTA’s. 
 
Di 16 april: Gemiste  PTA’s inhalen 
Op dinsdag 16 april moeten alle onderdelen 
van het PTA zijn afgesloten. Als je 
onderdelen wegens ziekte nog niet hebt 
afgesloten, dan maak je op maandag 15 
april 2019 om 15.00 uur een afspraak met 
Mw. Keppel, examensecretaris. 
 

Dinsdag t/m Donderdag 16 t/m 18 april: 
D & P-praktijkexamens beginnen.  

Hr. Evers en Hr. Wigger maken de indeling gemaakt 
dus let goed op dat je elke dag op het 
juiste tijdstip aanwezig bent. 
 

Wo 17 april en Donderdag 18 april:  
Oefenexamens  
Leerlingen die géén D&P examen hebben, 
geven zelf aan welke 3 examens ze willen 
maken. Op woensdag  2 oefenexamens. 

- 08.30 – 10.30 uur 
- 10.50 – 12.50 uur 

3e oefenexamen op donderdag. 
- 08.30 – 10.30 uur 

 

Vrijdag 19 april: Activiteitendag 
examenklas.  

Om 9.15 uur aanwezig op school voor een 
leuke activiteit. Haal geen domme dingen 
uit tijdens de laatste schoolweek. We willen 
het jaar graag op een leuke manier 
afsluiten. Deze dag zal rond 13.30 uur zijn 
afgelopen.  

Je krijgt vandaag je lijst met SE-cijfers 
mee 
  

MEIVAKANTIE 22 APR. T/M 5 MEI: 
 
Maandag 6 t/m woensdag 8 mei:  
Laatste deel Praktijkexamen D&P en 
Leskeuzedagen = facultatieve dagen! 
Als je voor één of meer vakken een  
SE-cijfer lager dan 6.0 hebt, moet je voor 
 die vakken de lessen verplicht volgen. De 
vakdocenten hebben een extra  
oefenprogramma. Ook kun je het gemaakte 
oefenexamen bespreken met je vakdocent. 
  

CENTRAAL EXAMEN  (C.E.) 
9 mei t/m 21 mei: zie rooster op 

bladzijde 2. 

Aanwezigheid 
1. Houd het examenrooster in de gaten 
zodat je weet wanneer je naar school moet 
om examen te doen. Locatie Hogeweg! 
2. Zorg dat je op tijd aanwezig bent, 
minstens 15 minuten van tevoren. 
3. Verslaap je je of kom je te laat binnen bij 
een examenonderdeel dan mag je dat 
examen alleen nog maar maken als je 
minder dan 30 minuten te laat bent 
binnengekomen. Je hebt dan wel minder tijd 
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beschikbaar. 
4. Bij ziekte school bellen en thuisblijven. 
Doktersverklaring overleggen met 
examensecretaris. Gemiste examens 
inhalen in een volgend tijdvak!! 

Wat je moet weten: 
1. Al het examenwerk moet met een 
blauwe of zwarte pen worden geschreven, 
behalve tekeningen voor wiskunde, NASK 1 
en NASK 2, dan gebruik je een potlood. 
2. Je moet zelf zorgen voor extra schrijf-
materiaal, woordenboeken Nederlands, 
Duits en/of Engels. 
DE SCHOOL LEENT GEEN WOORDENBOEKEN 
UIT !!! Lenen van woordenboeken en 
andere spullen van medekandidaten is 
verboden tijdens het examen. 

3. Het bij je hebben van mobiel 
of andere smart devices, is niet 
toegestaan in de examenruimte!!! 
4. Neem bij elk vak van huis mee: 
- schrijfmaterialen,  woordenboek 
Nederlands, tekenpotlood, puntenslijper, 
blauw en rood kleurpotlood,  liniaal met 
millimeterverdeling, passer, geodriehoek, 
vlakgum en een rekenmachine. 
5. Met vragen over extra papier etc. tijdens 
het examen wend je je tot de surveillant. 
Dit geldt ook als je even naar het toilet 
moet. 
6. Ben je klaar met je werk, meld dat dan 
bij de surveillant. Deze komt het werk 
ophalen. Lever alles voorzien van je naam 
en examennummer in. Ook je kladwerk 
voorzien van je naam en examennummer 
inleveren.  
7. In verband met de rust mag je het 
examenlokaal pas verlaten op de 
vertrekmomenten die worden meegedeeld.   
Na 1 uur, 1 uur en een kwartier, 1,5 uur, 1 
uur en drie kwartier en 2 uur dan is de  
sluiting. Tijdverlenging ook nog na 2 uur en 
een kwartier en na 2,5 uur sluit het examen 
ook daar. 
8. Je mag je opgavenboekje en kladversie 
ophalen aan het einde van die dag vanaf 16 
uur. 
9. Tipp-Ex thuislaten. 
Fraude, spieken etc. = uitsluiting van hele 
examen = jaar overdoen! 
10. Aanraders: Zorg voor voldoende rust 
tijdens het examen! Leef en eet gezond. 
Kijk (liever niet) naar de uitslagen op 
teletekst/internet. Zorg dat je telefonisch 
bereikbaar bent op een telefoonnummer 
dat bij de school bekend is. 
 

Alle leerlingen gaan voor de examens naar: 
TCC locatie Hogeweg 

7581 HH Losser, ( 053 8522750) 

Alle benodigde faciliteiten zijn daar 
aanwezig!!! 

 

 053-8522750 

JE LAATSTE WEKEN OP  
HET TCC IN 2019 IN LOSSER 
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Je bent geslaagd als: 
1 - het gemiddelde van al je centraal examencijfers 5,5 of 
hoger is. (Met een gemiddelde van 5,49 ben je gezakt).  
2 – het eindcijfer voor Nederlands (= gemiddelde van je 
PTA-cijfer Nederlands en het examencijfer Nederlands) 
een 5,0 of hoger is. 
3 - kunstvakken 1 (CKV), je sectorwerkstuk en lichamelijke 
opvoeding ‘voldoende’ of ‘goed’ zijn  
4 – je een rekentoets hebt afgelegd 
5 - je eindcijfers* voldoen aan de volgende eisen: 

 Al je eindcijfers zijn 6 of hoger, of 

 Je hebt één 5 en alle andere eindcijfers zijn 6 of 
hoger, of 

 Je hebt één 4 en al je andere eindcijfers zijn 6 of 
hoger, waarvan er tenminste één 7 of hoger is, of 

 Je hebt twee 5-en en al je andere eindcijfers zijn 6 
of hoger, waarvan er tenminste één 7 of hoger is 
en: 

 Géén eindcijfer is 3 of lager. 
LET OP: 

Om te slagen moet je dus aan alle hierboven genoemde 

eisen voldoen. Je cijfer voor maatschappijleer telt mee in 
de uitslagregeling, maar niet bij het gemiddelde van al je 
centraal examencijfers.  
 

* Het EINDCIJFER is:  
cijfer SchoolExamen (SE = gemiddelde van PTA`s ) en cijfer 
Centraal (Schriftelijk) Examen (CE) gedeeld door 2. 
Afronding: Eindcijfer per vak is een heel getal.  
De afronding is bijv: 7,49 =7;  7,50 = 8 
  
Wanneer kun je meedoen aan de herkansing? 
 

Je mag één vak herkansen. 
Je mag één centraal schriftelijk- of praktijk examen 
overdoen, als je denkt dat je het beter kunt.  
Ook als je een voldoende hebt gehaald voor dat vak. Het 
leuke is dat het hoogste cijfer telt. Toch heeft het weinig 
zin om ‘zomaar’ mee te doen. Je wilt natuurlijk geen lager 
cijfer halen dan de eerste keer, dus je moet weer hard aan 
de slag. Voor de uitslag maakt een lager cijfer niet uit, 
maar een goed gevoel is het niet. 
 
Je moet gemiste vakken inhalen! 
Heb je vakken gemist tijdens het centraal examen? En had 
je daar een geldige reden voor én een doktersverklaring? 
Dan ga je die vakken inhalen op 17, 18 en 19 juni, als dat 
rooster-technisch lukt ( meer dan twee vakken inhalen op 
één dag mag echt niet).  
Ook als je vakken inhaalt, heb je het recht om nog één vak 
te herkansen. Eventueel kun je dan in augustus meedoen! 
Dat is dan niet op je eigen school, maar ergens anders in 
Nederland. Als je in augustus alsnog je diploma haalt, ben 
je nét op tijd om aan een vervolgopleiding te beginnen! 

 
Inhalen en herkansen tegelijk. 
Je mag ook één vak herkansen en één vak dat je hebt 
gemist inhalen. Als je althans een geldige reden had om 
dat vak te missen.  
 

 

Examenuitslag op:  

Wo 12 juni 2019 
Niet geslaagd, dan word je tussen 
14.00 en 14.45 uur gebeld.  
  

Herexamens / herkansing:  
Op 17, 18 en 19 juni 2019  

 
 
  

 

Examenrooster tweede tijdvak (herexamens) 
VMBO-GL/TL 2019 
  
 Datum  Tijd  Vak 
 Ma 17 juni 13:30 - 15:30 Duits 
  13:30 - 15:30 Wiskunde 
  13:30 - 15:30 Aardrijkskunde 
  13:30 - 15:30 Biologie 
 Di 18 juni 13:30 - 15:30 Nask 1 
  13:30 - 15:30 Nederlands 

13:30 - 15:30 Geschiedenis 
  13:30 - 15:30 Tekenen 
 Wo 19 juni 13:30 - 15:30 Engels 
  13:30 - 15:30 Nask 2 

13:30 - 15:30 Economie 
28 juni: Uitslag herexamens( de leerling die 
verplicht herexamen heeft gedaan, wordt gebeld 
door de tutor. 

Examenrooster eerste tijdvak  
 VMBO-GL/TL 2018 
  
Datum  Tijd  Vak 
9 mei  13:30 - 15:30 Biologie 
10 mei  13.30 - 15.30 Nederlands 
13 mei  09:00 - 11:00 Duits 

13:30 - 15:30 Economie 
14 mei  09.00 - 11.00 Geschiedenis 

13:30 - 15:30 Nask 1 
15 mei  09.00 - 11.00 Aardrijkskunde 
16 mei  13:30 - 15:30 Wiskunde 
17 mei  13.30 - 15.30 Engels 
20 mei  13.30 - 15.30 Nask 2 
21 mei  13.30 - 15.30 Tekenen 
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Belangrijke data: 
19 april: Activiteitendag examenklas 

19 april : Je krijgt je SE-cijfers mee 

20 april t/m 5 mei: Meivakantie 

6, 7 en 8 mei: Laatste deel praktijkexamen D & P 

6, 7 en 8 mei: Facultatieve dagen 

9 mei t/m 21 mei: Examens 

12 juni: Uitslag examens 

17, 18 en 19 juni: Herexamens 

28 juni: Uitslag herexamens voor kandidaten die een herexamen of herkansing gedaan hebben 

3 juli: Uitreiking van de diploma’s 

9 juli: boeken inleveren. 

 

 

 

 

 

?? juli: Boeken inleveren  

 
 

Examen achter de rug? Dan boeken inleveren! 
  

Het inleveren van de boeken vindt plaats op……… 
 
   Dinsdag 9 juli 2019 
 

4TG1  08:30 uur  
4TG2  08:45 uur  
4TG3  09:00 uur   
4TG4  09:15 uur   

 
 
  
  

 
  
 

Het inleveren van de boeken 

vindt pla..ats op dinsdag 30 

juni 2015 

4TG1  08:15 uur 
4TG2  08:30 uur 

4TG3  08:45 uur 
4TG4  09:00 uur 

4TG5  09:15 uur 

Verdere informatie over het 

inleveren van de boeken 
volgt nog. 

Boeken inleveren (iedereen) en 

dan cijferlijst ophalen! 

Geen boeken ingeleverd, geen 

cijferlijst! itzondering: 

Gezakte kandidaten leveren 
de boeken in op deze dag om 

12.00 uur. Heb je een 

herexamen, of wil je een vak 

herkansen lever je de boeken 

gewoon in op woensdag 11 juni 

om 14.15 uur. Weet je welk 

vak je wilt herkansen dan 

krijg je de boeken van dat 

vak retour, na ondertekening 

van je pakketlijst. 
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Do 28 juni: 20.00 uur:  

FEESTELIJKE DIPLOMA-UITREIKING op school! 

  

Jullie ouders worden daarbij van harte uitgenodigd! 

Oranjestraat 2  
7581 EX Losser  
tel: 053-8522750 
email: losser@twentscarmelcollege.nl 

    

Woensdag 3 juli: Groep 1 om 19.00 uur en groep 2 om 20.30 uur 
 
FEESTELIJKE DIPLOMA-UITREIKING ! 
  
Jullie ouders/verzorgers worden daarbij van harte uitgenodigd! 
  
 


