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JE LAATSTE WEKEN OP HET TCC IN 
LOSSER 2021 
 
15/16 april: Je krijgt je SE-cijferlijst mee en één lijst onderteken je en 
geef je terug aan je mentor. 
 
EXAMENTRIANING 
19- 23 april   
 
MEIVAKANTIE 
24 April t/m 9 Mei 
 
LESDAGEN 
Ma 10 mei, di 11 mei en wo 12 mei.  
De vakdocenten kunnen je helpen met een examen van voorgaande 
examenjaren.  
  
CENTRAAL EXAMEN  (C.E.) 
17 mei t/m 28 mei: zie rooster op bladzijde 3 
 
Aanwezigheid 
1. Houd het examenrooster in de gaten om te zien wanneer je voor 
een vak naar de examenhal moet om examen te doen. 
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 examen dan mag je 
dat examen alleen nog maar maken als je minder dan 30 minuten te 
laat binnenkomt. 
Je hebt dan wel minder tijd beschikbaar. 
4. Bij ziekte school bellen en thuisblijven. Gemiste examens inhalen 
in een volgend tijdvak. 
 
Wat je moet weten: 
1. Al het examenwerk moet met blauwe of zwarte inkt/ balpen 
worden geschreven. Tekeningen en/of grafieken voor nask 1 en 
wiskunde met potlood. 
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2. Je moet zelf zorgen voor extra schrijfmateriaal, 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 een mobiele telefoon is niet toegestaan. 
Ook het dragen van (smart)horloges is niet toegestaan! 
 
4. Neem bij elk vak van huis mee: 
- schrijfmaterialen, - woordenboek Nederlands, - tekenpotlood; - 
puntenslijper; - blauw of zwart schrijvende balpen; - liniaal met 
millimeterverdeling; - passer; - geodriehoek; - vlakgum; - 
rekenmachine. 
 
5. Met vragen over extra papier tijdens het examen wend je je tot 
de surveillant die toezicht houdt. Dit geldt ook als je even naar het 
toilet moet. 
 
6. Ben je klaar met je examen, steek je hand op en de surveillant  
komt het werk ophalen. Lever alles voorzien van je naam en 
examennummer in. Ook je kladwerk voorzien van je naam en 
examennummer inleveren.  
 
7. Als je klaar bent en al je werk hebt ingeleverd, mag je de 
examenruimte pas verlaten nadat het eerste uur (60 minuten) 
voorbij is en vervolgens elk kwartier. De laatste 15 minuten van de 
examentijd mag je het examenlokaal niet verlaten en blijf je zitten 
tot het einde van de examentijd. 
 
8. Je mag van elk examen het opgavenboekje en jouw kladversie, 
voorzien van jouw naam, ophalen 30 minuten na het beëindigen 
van de officiële examentijd. Je kunt het ook meenemen na afloop 
van je volgende examen. 
 
9. Typ-Ex thuislaten. 
 
10. Fraude, spieken, etc. = uitsluiting van hele examen = jaar 
overdoen! 
 
11. 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. 
 
Het examen vindt voor alle leerlingen plaats in: 
Sporthal de Fakkel: 
Gronausestraat 107 
7581 CE Losser 
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Examenrooster eerste tijdvak VMBO-GL/TL 2021 
Datum  Tijd   Vak 
Ma 17 mei 13.30-15.30  Nederlands 
Di 18 mei 13.30-15.30  Wiskunde 
Wo 19 mei 09.00-11.00  Aardrijkskunde  
Do 20 mei 13.30-15.30  Nask 1 
Vr 21 mei 13.30-15.30  Economie 
Di 25 mei 09.00-11.00  Geschiedenis 

13.30-15.30  Nask 2 
Wo 26 mei 09.00-11.00  Duits 
  13.30-15.30  Biologie 
Do 27 mei 13.30-15.30  Engels 
Vr 28 mei 13.30-15.30  BTE 
  

Examenuitslag op 10 juni 2021 
Niet geslaagd dan word je tussen 12.30 en 13.30 uur gebeld door je mentor. 
Je komt om 14.00 uur op school en je bespreekt met je mentor wat er moet 
gebeuren. Zou kunnen dat jij met één verplichte herkansing of 2 
herkansingen inplannen alsnog kunt slagen. 
 
De geslaagden komen op school vanaf 15 uur maar in 2 groepen! Allemaal 
coronaproof. Jullie mentor geeft aan in welke groep jij zit. 
  
Ook de geslaagden hebben het recht om 2 herkansingen in te plannen. Je 
levert de aanmelding voor de herkansing in uiterlijk op Vrijdag 11 juni voor 
12 uur bij de administratie. 
 

 
Examenrooster tweede tijdvak VMBO-GL/TL 2021 
Datum  Tijd   Vak 
Ma 14 juni 13.30-15.30  Nederlands 
Di 15 juni 13.30-15.30  Wiskunde 
Wo 16 juni 09.00-11.00  Aardrijkskunde  
   13.30-15.30  BTE 
Do 17 juni 13.30-15.30  Nask 1 
Vr 18 juni 13.30-15.30  Economie 
Ma 21 juni 09.00-11.00  Geschiedenis 

13.30-15.30  Nask 2 
Di 22 juni 09.00-11.00  Duits 
  13.30-15.30  Biologie 
Wo 23 juni 13.30-15.30  Engels 
  

Examenuitslag op 2 juli 2021 
Niet geslaagd dan word je tussen 11.00 en 12.00 uur gebeld door je mentor. 
Je komt om 12.30 uur op school. Wellicht heb jij in dit tijdvak een examen 
gemaakt en heb je nog recht op een herkansing? Dan bespreek je dat met je 
mentor. 
Je levert de aanmelding voor de herkansing in uiterlijk op Maandag 5 juli 
voor 12 uur bij de administratie. 

 

 
 
 

Je bent geslaagd als: 
1 - Het gemiddelde van al je centraal 
examencijfers is 5,5 of hoger. (Met een 
gemiddelde van 5,49 ben je gezakt).  
en: 
2 - Kunstvakken 1 (KCKV), je 
profielsectorwerkstuk en lichamelijke 
opvoeding ‘voldoende’ of ‘goed’ zijn  
en: 
3 - 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 (niet voor 
Nederlands) 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. 

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 School Examen (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 
  
LET OP: Dit examenjaar geldt nog een 
andere slagingsregel: 

Je kunt bij de uitslagbepaling het 
eindcijfer van één vak , niet betrekken.  
Voor het VMBO geldt Nederlands als 
een kernvak en kun je dit vak  niet laten 
vervallen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4 
 

Ook als je vakken inhaalt, heb je dit examenjaar het recht om nog twee vakken 
te herkansen. Daarvoor is nu het 3e tijdvak  ingeroosterd van 6 t/m 9 juli 2021. 

Meer dan twee vakken inhalen op één dag mag/ kan niet.  
Daarom moet je de  juiste keuze maken wanneer je welk examen gaat 
maken. 
 

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

Kortom: we moeten samen maatwerk leveren!!!! 

 
 
Examens 3e tijdvak / herkansing: Op 6, 7 en 8 juli 2021            
  
Rooster derde tijdvak VMBO-GL/TL 2021 
 
Dinsdag 6 juli 2021  
09.00 – 11.00 uur  Nederlands  
13.30 – 15.30 uur    Nask 2, Geschiedenis en   
  Aardrijkskunde  
Woensdag 7 juli 2021  
09.00 – 11.00 uur    Wiskunde  
13:30 – 15.30 uur   Biologie en NASK 1 
Donderdag 8 juli 2021 
09.00 – 11.00 uur  Economie  
13:30 – 15.30 uur   Engels 
Vrijdag 9 juli 2021 
09.00 – 11.00 uur   BTE  
13:30 – 15.30 uur    Duits  

 
Examenuitslag op 15 juli 2021 
Geslaagd? Dan word je tussen 11.00 en 12.00 uur gebeld. Je komt vervolgens 
op school om je cijferlijst en diploma in ontvangst te nemen. 
Niet geslaagd? Dan haal je ook je cijferlijst op en maken we afspraken wat er 
dan moet gebeuren. 

 
Belangrijke data: 
  
15/16 april: Je krijgt je SE-cijferlijst mee 
19 t/m 23 april: examentraining 
24 april t/m 9 mei: Meivakantie 
10 mei t/m 12 mei: 3 lesdagen 
17 mei t/m 28 mei: Examens 1e tijdvak 
10 juni: uitslag examens 1e tijdvak 
11 juni: herkansingen aanmelden 
14 t/m 23 juni: Examens 2e tijdvak en herkansingen 
2 juli: Uitslag examens 2e tijdvak en herexamens 
5 juli: herkansingen aanmelden 3e tijdvak 
7 juli: Boeken inleveren tenzij je in het 3e tijdvak examen moet doen. 
6 juli t/m 9 juli: 3e tijdvak examens en herkansingen 
8 juli: Diplomering 
15 juli: Uitslag examens 3e tijdvak en herkansingen 
  
 

Wanneer kun je meedoen aan de 
herkansing? 
 

Je mag dit jaar twee vakken herkansen. 
Je mag twee centraal schriftelijk examens 
overdoen, als je denkt dat je het beter kunt.  
Ook als je een voldoende hebt gehaald voor 
dat vak mag je herkansen. 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 mag gemiste vakken inhalen 
Heb je vakken gemist tijdens het 1e tijdvak? 
En had je daar een geldige reden voor? Dan 
mag je die vakken inhalen op 14 t/m 23 juni, 
volgens het rooster 2e tijdvak.  

 



 

5 
 

 
 
BOEKEN INLEVEREN…………… ja…….op 7 juli 2021………… 
 
De tijden zullen nog volgen.        
 

 
 

 

 

 

8 juli 2021: FEESTELIJKE DIPLOMA-UITREIKING op school! 
Jullie ouders worden daarbij van harte uitgenodigd! 

Aanvang nader te bepalen vanwege RIVM maatregelen. 
 

 

 

 

 

 


