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Voorwoord 
 
Op maandag 17 mei 2021 beginnen de examenkandidaten aan het laatste stukje van hun 
havo/vwo-opleiding. De examenperiode is een spannende periode: voor de 
examenkandidaat maar ook voor hun ouders. Wij willen examenkandidaten en hun ouders 
dan ook graag informeren over de belangrijkste zaken rondom de examens, de uitslag 
daarvan en de eventuele herexamens. Aangezien het coronavirus ook dit jaar een grote 
impact heeft, is door de overheid besloten om extra maatregelen te nemen. Ook deze 
maatregelen zijn terug te vinden in dit bulletin.  
 
In de week van 15 maart jl. hebben de examenkandidaten een verplichte instructie gekregen 
die in het teken stond van het centraal examen. Tevens hebben alle ouders (online) deel 
kunnen nemen aan een soortgelijke instructie, zodat de gang van zaken voorafgaand, tijdens 
en na de examens, voor iedereen duidelijk is. De belangrijkste zaken staan ook in dit 
informatiebulletin, zodat alles thuis nog eens rustig nagelezen kan worden zowel door de 
examenkandidaten als hun ouders. Het examenreglement staat op de website van de school 
evenals het addendum bij de kaderregeling examenreglement. 
 
Teams zal gebruikt worden om informatie te plaatsen die betrekking heeft op zaken 
voorafgaand, tijdens en na het examen. Het is dus noodzakelijk dat leerlingen meerdere 
keren per week via deze digitale omgeving de informatie tot zich nemen. Zie hiervoor: Teams 
Eindexamen. Ouders kunnen via het schoolaccount van hun kind deze informatie bekijken.  
 
Via deze weg willen wij iedereen veel succes wensen tijdens het centraal examen! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Manuela Geilenkirchen, secretaris eindexamen havo/vwo 
Thijs Damveld, secretaris eindexamen havo/vwo 
 
Arna Roersma, adjunct-directeur bovenbouw 
Tonicha de Sousa, coördinator bovenbouw 
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Hoofdstuk 1 Informatie voorafgaand aan centraal examen 
 
Teams Eindexamen 
In Teams is voor jou een map aangemaakt waar belangrijke informatie omtrent het centraal 
examen komt te staan. Het is daarom van belang dat je om de dag kijkt of er nieuwe 
documenten bij zijn gekomen. Ouders kunnen, onder het account van hun zoon/dochter, ook 
de informatie in deze map bekijken.  
 
Exameninstructie 
In de week van 15 maart jl. heeft de verplichte instructie plaatsgevonden. De gebruikte 
PowerPoints voor zowel jou als je ouders en de opname, die gemaakt is tijdens de online 
instructie voor ouders, is terug te vinden in Teams. De PowerPoint van de leerlingen is 
langer, aangezien daar ook de gang van zaken tijdens het centraal examen besproken is.  
 
Laatste lesweken 
Vanaf donderdag 1 april starten de laatste lesweken. Tot en met 8 april vinden er reguliere 
vaklessen plaats en worden de gemaakte SE’s (schoolexamens) uit toetsweek 3 besproken. 
Op vrijdag 9 april zijn de leerlingen vrij om zich voor te bereiden op de herkansingen van 
SE’s die plaatsvinden op 12 en 13 april. Vanaf 12 april zijn de lessen facultatief en kunnen 
leerlingen deelnemen aan de examentraining (meer info in volgende paragraaf). Na de 
meivakantie, die van maandag 26 april t/m vrijdag 7 mei duurt, volgt het tweede deel van de 
examentrainingen van 10 t/m 12 mei. 13 en 14 mei zijn de leerlingen vrij in verband met 
Hemelvaart.  
 
Examentraining 
De periode van 12 april t/m 12 mei 2021 staat in het teken van examentraining. Tijdens deze 
training krijg je niet alleen opgaven, maar ook extra uitleg, die zich specifiek richt op het 
centraal examen van het betreffende vak. Bovendien oefen je tijdens de examentraining 
examens (minimaal 1 examen is verplicht) van voorgaande leerjaren. Dit gebeurt in examen-
setting. Op deze manier raak je gewend aan de omstandigheden, waar je tijdens het examen 
mee te maken krijgt. Het proefexamen zal in de middag besproken worden door de 
vakdocenten. 
 
Spreiding over twee tijdvakken 
Omdat het coronavirus ertoe geleid kan hebben dat je minder tijd hebt gehad om je goed 
voor te bereiden op het centraal examen, biedt de overheid jou de mogelijkheid om centraal 
examens te spreiden over 2 tijdvakken. Indien je gebruik wilt maken van deze maatregel, 
dan ga je in gesprek met je mentor. Je kunt dan in SomToday aangeven of je wilt spreiden 
en welke vakken je dan gaat doen in tijdvak 2. Er komt nog een handleiding voor jou en je 
mentor. Belangrijk: als je uiterlijk 19 april niet hebt aangegeven je centraal examens te willen 
spreiden, dan maak je alle examens in tijdvak 1.   
 
Cijfercontrole 
Op donderdag 22 april vindt de laatste cijfercontrole plaats. Tijdens de cijfercontrole ontvang 
je je definitieve cijferlijst van het schoolexamen. Je controleert deze lijst nauwkeurig en 
tekent de lijst voor akkoord. Daarmee liggen de schoolexamencijfers vast. Het is van belang 
dat je je cijfers goed controleert, aangezien je met het schoolexamengemiddelde ‘het 
centraal examen in gaat’. 
 
Websites 
Er zijn een aantal websites, die je kunt gebruiken in de voorbereiding op je examens. 
Hieronder worden de meest belangrijke vermeld: 
 

• www.mijneindexamen.nl. Je kunt door het College voor Toetsen en Examens (CvTE) 
geïnformeerd worden via deze website  Op deze website vind je onder andere algemene 

http://www.mijneindexamen.nl/
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informatie & regels en de slaagzakregeling. Helaas is, tijdens het samenstellen van het 
informatiebulletin gebleken, dat deze website niet compleet/volledig juist is. Verder biedt 
de website de mogelijkheid je persoonlijke examenrooster samen te stellen. 

• www.examenblad.nl. Op deze website vind je de examens en correctievoorschriften van 
voorgaande jaren. Let er wel op dat bij ‘oudere’ examens andere stof en/of terminologie, 
die momenteel niet meer van toepassing is, gebruikt kan worden. Ook vind je op deze 
website de zogenaamde syllabi van ieder vak en eventueel aanvullende informatie, die in 
dit bulletin omschreven is. 

• www.lerenvoorhetexamen.nl/. Een landelijk platform (online) biedt jou extra hulp ter 
voorbereiding op het examen. Er zijn kennisclips op onderwerp en niveau én recente 
examens die digitaal gebundeld staan. Tevens zijn er (interactieve) webinars waaraan 
deel kan worden genomen.  

 
  

http://www.examenblad.nl/
http://www.lerenvoorhetexamen.nl/
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Hoofdstuk 2 Informatie tijdens het centraal examen 
 
Voor de goede gang van zaken bij het centraal schriftelijk examen zijn onderstaande zaken 
van belang: 
 
Afwezigheid 
Als je door ziekte en/of quarantaine niet in staat bent deel te nemen aan een zitting van het 
examen, dan dient dit ruim voor het begin van iedere zitting telefonisch meegedeeld te zijn 
aan de receptie. Er is een speciaal telefoonnummer, dat alleen gebruikt mag worden voor de 
afmelding bij examenzittingen. Het telefoonnummer is 06-82783307. De telefonische 
mededeling moet zo spoedig mogelijk schriftelijk (e-mail) worden bevestigd door één van de 
ouders of verzorgers ter attentie van de examensecretarissen 
(examensecretarislyceumstraat@twentscarmelcollege.nl). Gemiste examens mag je (pas) 
inhalen in het volgende tijdvak (maximaal 2 per dag). 
 
Tijden 
Zorg ervoor dat je tenminste 15 minuten voor het begin van de examenzitting aanwezig bent. 
Die tijd is nodig voor de algemene mededelingen en het uitdelen van het werk en de bijlagen. 
’s Morgens ben je er dus om 08.45 uur en ’s middags om 13.15 uur. Wanneer je later komt, 
is dat erg storend voor de anderen. Bovendien krijg je geen compensatie voor de gemiste 
tijd. Je wordt tot een half uur na het begin van de examenzitting nog toegelaten, daarna niet 
meer.  
 
Plaats 
Vanwege het houden van de minimale afstand van 1.5 meter worden de examens op 
verschillende locaties gehouden. Te denken valt aan de gymzalen en kantine 2, maar ook 
locaties extern worden niet uitgesloten. Na de meivakantie wordt een overzicht in Teams 
geplaatst, waarin duidelijk wordt gemaakt waar iedere examenzitting plaatsvindt. De indeling 
vindt plaats op basis van jouw cluster. Omdat het kan voorkomen dat je op meerdere locaties 
examens moet maken, is het raadzaam om goed te noteren waar je iedere zitting moet zijn.  
De examens KUA worden afgenomen in de mediatheek (A015) en leerlingen, die gebruik 
maken van een tekstverwerker, maken al hun examens in kantine 2 in een afgeschermd 
gedeelte.   
 
Voorafgaand aan iedere examenzitting zoek je naar de rij met jouw cluster en vervolgens 
naar de tafel met jouw (persoonlijke) examennummer (indeling op alfabetische volgorde). 
Een reden te meer om op tijd aanwezig te zijn. Het examennummer staat vermeld op het 
naamkaartje op de tafel en dit nummer geldt voor ieder examen. De examennummers zijn in 
Teams terug te vinden.  
 
Toegestane hulpmiddelen 
Tijdens het examen is een standaardset hulpmiddelen toegestaan. Het advies is om  
onderstaande hulpmiddelen mee te nemen: 

• goed schrijfmateriaal (met reservepen of – vulling) 

• blauw & rood kleurpotlood 

• markeerstift 

• liniaal met millimeterverdeling, geometrische driehoek 

• passer, vlakgum 

• MVT: woordenboek doeltaal-moedertaal 

• rekenmachine (met volle batterij of reservebatterijen): een grafische mag alleen bij 
wiskunde 

• grafische rekenmachine (moet in examenstand staan): alleen bij wiskunde A,B of C 
toegestaan. Een ‘normale’ rekenmachine mag je bij wiskunde niet gebruiken! 

• leesbril  

• oorstoppers 

mailto:examensecretarislyceumstraat@twentscarmelcollege.nl
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Je zult niet bij elk onderdeel deze zaken nodig hebben, maar als je ze steeds meeneemt, 
vergeet je ze niet, als het echt nodig is. 
 
Van school krijg je een eendelig verklarend woordenboek Nederlands, dat je bij ieder 
examen mag gebruiken. Ook de binas wordt door school verstrekt. 
 
Bij het rooster van tijdvak 1 (zie blz. 17 en 18) vind je de toegestane hulpmiddelen. Deze 
hulpmiddelen zijn uiteraard ook toegestaan tijdens tijdvak 2 en 3. Voor sommige leerlingen 
met een bepaalde beperking (bijvoorbeeld dyslexie) zijn nog andere hulpmiddelen 
toegestaan. Deze staan vermeld op de dyslexie-/faciliteitenpas. Je dient in dat geval de 
dyslexie-/faciliteitenpas zichtbaar op tafel te leggen. 
 

 Let er ook op dat de kap van de rekenmachine geen gegevens mag bevatten. Er mogen 
geen etuis op de tafels liggen. 

 
 Eten & drinken 

Je mag eten en drinken meenemen naar je examen. Wel moet je ervoor zorgen dat het eten 
in een doorzichtige verpakking zit. Voordat het examen begint, moeten alle verpakkingen 
verwijderd zijn, omdat het open maken van een (brood)zakje, wikkels enz. storend is voor de 
andere examenkandidaten. Ook blikjes dienen vooraf geopend te zijn. Eten en drinken met 
een sterke geur zijn ook storend en daarom niet toegestaan. Het advies is om niet teveel te 
eten en te drinken.  
 
Elektronische informatie- en communicatieapparatuur 
Je mobiele telefoon en/of andere elektronische informatie- en communicatieapparatuur mag 
niet mee naar binnen in de examenzalen (ook niet wanneer deze uitgeschakeld zijn!). Deze 
moet je opbergen in je kluisje. Je mag alleen maar spullen, die je nodig hebt bij het examen, 
meenemen naar je tafel. Omdat het onderscheid tussen smartwatches en ‘gewone’ horloges 
moeilijk is, mag je geen horloge dragen. Op alle locaties hangen voldoende klokken, zodat je 
altijd kan zien hoe laat het is. 
 
Kladpapier en internet 
Je mag zelf geen papier meenemen. Je krijgt van de school altijd kladpapier. Dat is handig 
voor losse aantekeningen, schetsen of eerste berekeningen. Ook kun je op het kladpapier je 
antwoorden noteren zodat je deze thuis kunt vergelijken met de uitwerkingen op internet 
(www.mijneindexamen.nl of www.examenblad.nl). Je mag het kladpapier echter pas na 
afloop van het examen meenemen naar huis. Na afloop van het examen worden het 
kladpapier en opgaven buiten de examenzaal gelegd. 
Als je van het vergelijken van de antwoorden extra zenuwachtig denkt te worden, kun je 
beter pas gaan kijken na afloop van alle examens. Correctievoorschriften blijven namelijk op 
internet beschikbaar. Ook andere informatie over het examen vind je terug op internet.  
 
Overige zaken: 

• er mag niets mee de examenzaal in (behalve de toegestane hulpmiddelen, eten en 
drinken). Eventuele boeken, tassen, etuis, kladpapier enzovoort bewaar je in je kluisje, ook 
in verband met brandveiligheid. 

• je mag de examenzaal pas verlaten na toestemming van de surveillant 

• verlaat de examenzaal altijd in stilte, ook aan het einde van een zitting. Leerlingen, die 
recht hebben op extra tijd, kunnen nog aan het werk zijn.  

• draag geen schoenen/kleding/ sierraden die hinderlijk geluid veroorzaken. Trek kleding 
aan die makkelijk zit.  

 
Zorg ervoor dat je uitgerust aan je examens begint! Doorleren tot 03.00u heeft weinig zin.  
 
 

http://www.mijneindexamen.nl/
http://www.examenblad.nl/
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Examenwerk 
Als je bezig bent met het maken van je examens zijn de volgende zaken van belang: 

• noteer je naam (linksboven) én je persoonlijke examennummer (rechtsboven) op ieder 
blad. 

• maak je examen met pen. Alleen bij grafieken mag je een potlood gebruiken. 

• het gebruik van correctielak is niet toegestaan. Streep je antwoord door als het onjuist is. 
In het correctievoorschrift staat vermeld dat bij meerdere gegeven antwoorden alleen het 
eerste antwoord telt (als er meerdere antwoorden gevraagd worden, dan gelden ook 
alleen de eerste antwoorden). Geef dus duidelijk aan wat het door jou bedoelde antwoord 
is. Streep ook pas iets door, nadat je een beter antwoord meent gevonden te hebben. 

• bij meerkeuzevragen schrijf je geen volledig antwoord op. Afhankelijk van het vak noteer 
je de hoofdletter van jouw keuze of je omcirkelt - op een antwoordblad - de hoofdletter 
van jouw keuze. 

• blijf niet lang hangen bij een moeilijke opgave. Ga verder en probeer het later opnieuw. 
Het is jammer als je kostbare tijd verliest, zeker als de ‘moeilijke’ opgave slechts 1 
scorepunt oplevert.  

• controleer je examen als je klaar bent. Indien je de mogelijkheid hebt, neem dan eerst 
een korte pauze. Vervolgens controleer je of je echt alle opgaven gemaakt hebt. Vergeet 
vooral de opgaven op de achterkant van het examenblad niet.  

• tijdens het examen kunnen geen vragen gesteld worden. Ook als er vakdocenten 
aanwezig zijn, mag er geen enkele vraag worden gesteld. Indien je vragen hebt, dan stel 
je deze voordat het examen gaat beginnen.  

• nummer eventueel pagina’s, vouw alles in het dubbele examenpapier inclusief 
uitwerkbijlage. Je draagt zelf de verantwoordelijkheid dat je alles in hebt geleverd. 

• als je de examenzaal verlaten hebt, dan mag je niet meer terugkomen. Controleer dus 
goed of je alles gemaakt en ingeleverd hebt en alle eigen hulpmiddelen meeneemt. 

• toiletbezoek is toegestaan. Zorg er wel voor dat je een mondkapje draagt en voorkom 
onnodig geluid met lopen. De surveillant loopt met je mee. 
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Hoofdstuk 3 Wijzigingen centraal examen 2020-2021 
 
Vanwege het coronavirus heeft de overheid een aantal maatregelen genomen. Alle 
maatregelen worden hieronder benoemd en toegelicht. Je zult het misschien fijn vinden dat 
er maatregelen genomen zijn, maar er kleven ook nadelen aan. Die nadelen zijn zo goed als 
mogelijk verwerkt bij de betreffende maatregelen, te weten nummer 1 en 3. De maatregelen 
zijn alleen dit jaar geldig en hebben betrekking op de examenkandidaten die in 2021 hun 
examen afsluiten.   
 
Maatregel 1: Spreiding centraal examen over 2 tijdvakken 
Omdat het coronavirus ertoe geleid kan hebben dat je minder tijd hebt gehad om je goed 
voor te bereiden op het centraal examen, biedt de overheid jou de mogelijkheid om centraal 
examens te spreiden over 2 tijdvakken. Indien je gebruik wilt maken van deze maatregel, 
dan ga je in gesprek met je mentor. Wanneer je kiest voor de spreiding van examens heb je 
weliswaar meer voorbereidingstijd, maar neem je wel een risico, in het geval je in tijdvak 2 of 
3 ziek bent of in quarantaine moet. Belangrijk: als je uiterlijk 19 april niet hebt aangegeven je 
centraal examens te willen spreiden, dan maak je alle examens in tijdvak 1.   
 
Maatregel 2: Tijdvak 2 verlengd naar 10 dagen 
Normaliter wordt tijdvak 2 over 4 dagen verspreid. Echter, het kan voorkomen dat je een deel 
van of het volledige centraal examen nog moet maken, omdat je in tijdvak 1 ziek was of in 
quarantaine moest. Aangezien je maximaal 2 examens per dag mag maken word je met de 
verlenging van het tijdvak in de gelegenheid gesteld om al je examens in te halen zonder dat 
je overbelast wordt. Ook wordt er met deze maatregel rekening gehouden als je ervoor 
gekozen hebt om je examens te spreiden. Onderstaande figuur geeft aan in welke periodes 
de tijdvakken vallen.  
 

Tijdvak Periode 

1 17-05-2021 t/m 01-06-2021 

2 14-06-2021 t/m 25-06-2021 

3 06-07-2021 t/m 09-07-2021 
Figuur 1. Data tijdvakken centraal examens schooljaar 2020-2021 
 
Maatregel 3: extra herkansing 
Normaliter krijg je maar 1 herkansing. Dit jaar mag je 2 herkansingen inzetten. Het 
uitgangspunt is dat je je herkansingen maakt in tijdvak 2 wanneer je alle examens in tijdvak 1 
gemaakt hebt. Je mag er ook voor kiezen om 1 herkansing in tijdvak 2 te maken en de 
andere herkansing, indien nog nodig, in tijdvak 3. Ook zou je beide herkansingen in kunnen 
zetten in tijdvak 3, maar je neemt een risico, indien je ziek bent of in quarantaine moet in 
tijdvak 3. 
Als je ervoor gekozen hebt om je examens te spreiden over 2 tijdvakken, dan heb je een 
paar mogelijkheden om je herkansingen in te zetten. Je mag al een herkansing maken in 
tijdvak 2. In dat geval maak je dus in tijdvak 2 je herkansing en de examens, die je nog niet 
gemaakt hebt. Je tweede herkansing maak je dan in tijdvak 3. Het nadeel van deze 
mogelijkheid is dat je misschien de verkeerde keuze hebt gemaakt, omdat je na tijdvak 1 nog 
niet de uitslag van alle vakken hebt. De andere mogelijkheid is dat je in tijdvak 3 je 
herkansingen maakt. Dan kun je beter inschatten welk( e) vak(ken) je wilt herkansen. Je 
neemt daarmee wel een risico, indien je ziek bent of in quarantaine moet tijdens tijdvak 3.    
 
Je mag ieder vak maximaal één keer herkansen. Verder zijn er geen restricties. 
 
Maatregel 4: Tijdvak 3 op school 
Normaliter maak je een (her)examen in tijdvak 3 niet op je eigen school. Dit jaar is een 
uitzondering en worden ook de (her)examens in tijdvak 3 op school afgenomen.  
 



9 

 

Maatregel 5: extra ondersteuning in voorbereiding op het examen 
Deze maatregel is in het leven geroepen om jou te ondersteunen in voorbereiding op je 
examens. Scholen hebben extra geld hiervoor gekregen en de website 
www.lerenvoorhetexamen.nl is ook nieuw. Op deze website vind je kennisclips op onderwerp 
en niveau, recente examens en krijg je de mogelijkheid om deel te nemen aan (interactieve) 
webinars. 
 
Maatregel 6: normering 
De normering zal dit jaar anders verlopen. Dit jaar wordt de zogenoemde N-term bepaald 
aan de hand van: cijfers centraal examen van afgelopen jaren, gemiddelde moeilijkheid 
centraal examen van afgelopen jaren en reacties van docenten met betrekking tot de 
moeilijkheid van het examen.  
 
Maatregel 7: een vak niet mee laten tellen bij de uitslag 
Bij de vaststelling van de uitslag kan, indien dat nodig is om jou te laten slagen, een vak 
buiten bepaling van de definitieve uitslag worden gelaten, onafhankelijk van het behaalde 
resultaat. Men spreekt ook wel over ‘de duim leggen op een vak’. Het vak dat buiten 
beschouwing gelaten wordt, mag geen kernvak (= Nederlands, Engels of wiskunde) zijn. Het 
vak dat buiten beschouwing gelaten wordt, wordt wel vermeld op je diploma en cijferlijst, 
omdat je anders geen volledig diploma hebt. De mogelijkheid, om een vak niet te betrekken 
bij de uitslagbepaling, staat los van de herkansingsmogelijkheden: je bent dus niet verplicht 
om eerst beide herkansingen te maken alvorens deze maatregel ingezet wordt. Wel moet je 
ervoor zorgen dat je alle schoolexamens en examens gemaakt hebt.  
  
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.lerenvoorhetexamen.nl/
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Hoofdstuk 4 Procedure na centraal examen tijdvak 1 

 
Uitslag tijdvak 1 
Op donderdag 10 juni wordt de uitslag van tijdvak 1 bekend gemaakt. Op basis van 
onderstaande slaag-zakregeling wordt bepaald of je geslaagd, voorlopig afgewezen of 
afgewezen bent. Je moet aan alle voorwaarden voldoen om te kunnen slagen. 
 
De slaagzak-regeling bestaat uit de 5 onderstaande voorwaarden: 
A) LO voldoende 

Het vak LO moet met minimaal een voldoende afgesloten zijn. 
 

B) Schoolexamen rekenen (alleen voor leerlingen die geen wiskunde in het pakket hebben) 
      moet gemaakt zijn, maar telt niet mee in de eindexamenuitslag. 
 
C) Minimaal gemiddelde van 5.5 voor examencijfers 

Het gemiddelde van de behaalde cijfers tijdens het centraal examen moet minimaal een 
5.5 zijn. 
 

D) Kernvakkenregeling: 
      Voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde maximaal 1 x eindcijfer 5 (gemiddelde   
      SE en CE). 
 
E) Voldoen aan 1 van de onderstaande ‘eindcijfercombinaties’: 
- 6 of meer alle eindcijfers 
- 1 x 5, rest eindcijfers minimaal 6 
- 1 x 4, rest eindcijfers minimaal 6 of hoger waarvan 2 x 7 óf 1 x 8 
- 2 x 5, rest eindcijfers minimaal 6 of hoger waarvan 2 x 7 óf 1 x 8 
- 1 x 4 en 1 x 5, rest eindcijfers minimaal 6 waarvan 3 x 7 óf 1 x 7 en 1 x 8 óf 1 x 9 
 
Als je ervoor gekozen hebt om je examens te spreiden over 2 tijdvakken, dan krijg je op 10 
juni wel te horen wat je behaalde resultaten zijn voor de vakken, die je in tijdvak 1 al gemaakt 
hebt. 
 
Procedure dag van uitslag 
Op 10 juni wordt de uitslag van tijdvak 1 bepaald door de examensecretarissen en directie. 
De verwachting is dat om 17.00u voor alle leerlingen de uitslag bekend is. Indien blijkt dat 
door omstandigheden deze tijd niet haalbaar is, worden alle leerlingen op 10 juni zo spoedig 
mogelijk via de mail geïnformeerd en wordt een nieuw tijdstip kenbaar gemaakt. Indien blijkt 
dat al ruim vóór 17.00u de uitslag bekend is, dan ontvangen de leerlingen ook een mail, 
waarin staat hoe laat de uitslag bekend is. 
 
Ervan uitgaand dat de uitslag om 17.00u bekend is, kun je pas vanaf dat moment met je 
mentor in contact treden om te horen of je geslaagd of (voorlopig) afgewezen bent. Eerder 
bellen heeft geen zin en er worden ook geen uitzonderingen gemaakt voor leerlingen, die 
vanwege een bepaalde reden graag de uitslag eerder willen horen. Als je gekozen hebt om 
je examen te spreiden over 2 tijdvakken neem je ook contact op met je mentor, zodat je weet 
welke cijfers je behaald hebt. Het kan voorkomen dat je meerdere pogingen moet 
ondernemen om je mentor aan de lijn te krijgen, maar je kunt je wel voorstellen wat de reden 
hiervan is: iedereen wil graag weten of de vlag en boekentas uitgehangen kunnen worden! 
 
Om 18.30u worden de leerlingen, die geslaagd zijn, op school verwacht om het heuglijke feit 
te vieren. Je ontvangt dan je cijferlijst en, indien gewenst, een aanvraagformulier voor één of 
meer herkansingen.  
Ook als je (nog) niet geslaagd bent, ben je van harte welkom.  
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Herkansingen 
Op 11 juni worden de leerlingen, die (voorlopig) afgewezen zijn, om 9.00u op school 
verwacht. Je kunt dan bij de examensecretarissen aangeven voor welk(e) vak(ken) je een 
herkansing wilt maken. Als je twijfelt welk( e) vak(ken) je het beste kunt herkansen, dan kun 
je met de examensecretarissen of jaarlaagcoördinator in gesprek gaan, zodat je een goede 
keuze kunt maken. Overigens heb je op 10 juni al van je mentor te horen gekregen welke 
vakken een optie kunnen zijn om te herkansen, zodat je thuis ook al met je 
ouders/verzorgers hebt kunnen overleggen.  
 
Je mag altijd een herkansing maken, ook als je al geslaagd of definitief afgewezen bent. Het 
schoolexamencijfer blijft ongewijzigd. Alleen je cijfer van het centraal examen verandert, 
waarbij altijd het hoogste resultaat geldt.  
 
Indien je ervoor kiest om 1 of 2 herkansingen in te zetten voor tijdvak 2, dan dien je je keuze 
uiterlijk 11 juni vóór 12.00u kenbaar te maken aan de examensecretarissen door persoonlijk 
je herkansingsformulier te overhandigen. Het herkansingsformulier wordt 11 juni op school 
door de leerlingenadministratie verstrekt tenzij je het formulier al op 10 juni hebt gekregen.  
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Hoofdstuk 5 Procedure na centraal examen tijdvak 2 
 

Uitslag tijdvak 2 
Op vrijdag 2 juli wordt de uitslag van tijdvak 2 bekend gemaakt. Op basis van onderstaande 
slaag-zakregeling wordt bepaald of je geslaagd, voorlopig afgewezen of afgewezen bent. Je 
moet aan alle voorwaarden voldoen om te kunnen slagen. 
 
De slaagzak-regeling bestaat uit de 5 onderstaande voorwaarden: 
F) LO voldoende 

Het vak LO moet met minimaal een voldoende afgesloten zijn. 
 

G) Schoolexamen rekenen (alleen voor leerlingen die geen wiskunde in het pakket hebben) 
      moet gemaakt zijn, maar telt niet mee in de eindexamenuitslag. 
 
H) Minimaal gemiddelde van 5.5 voor examencijfers 

Het gemiddelde van de behaalde cijfers tijdens het centraal examen moet minimaal een 
5.5 zijn. 
 

I) Kernvakkenregeling: 
      Voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde maximaal 1 x eindcijfer 5 (gemiddelde   
      SE en CE). 
 
J) Voldoen aan 1 van de onderstaande ‘eindcijfercombinaties’: 
- 6 of meer alle eindcijfers 
- 1 x 5, rest eindcijfers minimaal 6 
- 1 x 4, rest eindcijfers minimaal 6 of hoger waarvan 2 x 7 óf 1 x 8 
- 2 x 5, rest eindcijfers minimaal 6 of hoger waarvan 2 x 7 óf 1 x 8 
- 1 x 4 en 1 x 5, rest eindcijfers minimaal 6 waarvan 3 x 7 óf 1 x 7 en 1 x 8 óf 1 x 9 
 
Als je ervoor gekozen hebt om je examens te spreiden over 2 tijdvakken, dan krijg je op 2 juli 
te horen of je geslaagd of (voorlopig) afgewezen bent. Als je in tijdvak 2 twee herkansingen 
ingezet hebt, krijg je de uitslag van deze herkansingen te horen, en wordt duidelijk of je 
geslaagd of definitief afgewezen bent. Als je in tijdvak 2 één herkansing hebt gemaakt, dan 
krijg je te horen of je geslaagd of (voorlopig) afgewezen bent. Je hebt dan immers nog een 
herkansing, die je in tijdvak 3 in kunt zetten.     
 
Procedure dag van uitslag 
Op 2 juli wordt de uitslag van tijdvak 2 bepaald door de examensecretarissen en directie. Om 
15.00u is voor alle leerlingen de uitslag bekend. Indien blijkt dat door omstandigheden deze 
tijd niet haalbaar is, worden alle leerlingen op 2 juli zo spoedig via de mail geïnformeerd en 
wordt een nieuw tijdstip kenbaar gemaakt. Indien blijkt dat al ruim vóór 15.00u de uitslag 
bekend is, dan ontvangen de leerlingen ook een mail, waarin staat hoe laat de uitslag 
bekend is. 
 
Ervan uitgaand dat de uitslag om 15.00u bekend is, kun je pas vanaf dat moment met je 
mentor in contact treden om te horen of je geslaagd of (voorlopig) afgewezen bent. Eerder 
bellen heeft geen zin en er worden ook geen uitzonderingen gemaakt voor leerlingen, die 
vanwege een bepaalde reden graag de uitslag eerder willen horen. Het kan voorkomen dat 
je meerdere keren met je mentor contact op moet nemen, maar je kunt je wel voorstellen wat 
de reden hiervan is: iedereen wil graag weten of de vlag en boekentas uitgehangen kunnen 
worden! 
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Herkansingen 
Op 5 juli worden de leerlingen, die (voorlopig) afgewezen zijn en die nog recht hebben op 
minimaal één herkansing, om 9.00u op school verwacht. Je kunt dan bij de 
examensecretarissen aangeven voor welk(e) vak(ken) je een herkansing wilt maken. Als je 
twijfelt welk( e) vak(ken) je het beste kunt herkansen, dan kun je met de 
examensecretarissen of jaarlaagcoördinator in gesprek gaan, zodat je een goede keuze kunt 
maken. Overigens heb je op 2 juli al van je mentor te horen gekregen welke vakken een 
optie kunnen zijn om te herkansen, zodat je thuis ook al met je ouders/verzorgers hebt 
kunnen overleggen.  
 
Je mag altijd een herkansing maken, ook als je al geslaagd of definitief afgewezen bent. Het 
schoolexamencijfer blijft ongewijzigd. Alleen je cijfer van het centraal examen verandert, 
waarbij altijd het hoogste resultaat geldt.  
 
Indien je ervoor kiest om 1 of 2 herkansingen in te zetten voor tijdvak 3, dan dien je je keuze 
uiterlijk 5 juli vóór 12.00u kenbaar te maken aan de examensecretarissen door persoonlijk je 
herkansingsformulier te overhandigen. Het herkansingsformulier wordt 5 juli op school door 
de leerlingenadministratie verstrekt.  
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Hoofdstuk 6 Procedure na centraal examen tijdvak 3  
 
Uitslag tijdvak 3 
Op donderdag 15 juli wordt de uitslag van tijdvak 3 bekend gemaakt. Op basis van 
onderstaande slaag-zakregeling wordt bepaald of je geslaagd, voorlopig afgewezen of 
afgewezen bent. Je moet aan alle voorwaarden voldoen om te kunnen slagen. 
 
De slaagzak-regeling bestaat uit de 5 onderstaande voorwaarden: 
K) LO voldoende 

Het vak LO moet met minimaal een voldoende afgesloten zijn. 
 

L) Schoolexamen rekenen (alleen voor leerlingen die geen wiskunde in het pakket hebben) 
      moet gemaakt zijn, maar telt niet mee in de eindexamenuitslag. 
 
M) Minimaal gemiddelde van 5.5 voor examencijfers 

Het gemiddelde van de behaalde cijfers tijdens het centraal examen moet minimaal een 
5.5 zijn. 
 

N) Kernvakkenregeling: 
      Voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde maximaal 1 x eindcijfer 5 (gemiddelde   
      SE en CE). 
 
O) Voldoen aan 1 van de onderstaande ‘eindcijfercombinaties’: 
- 6 of meer alle eindcijfers 
- 1 x 5, rest eindcijfers minimaal 6 
- 1 x 4, rest eindcijfers minimaal 6 of hoger waarvan 2 x 7 óf 1 x 8 
- 2 x 5, rest eindcijfers minimaal 6 of hoger waarvan 2 x 7 óf 1 x 8 
- 1 x 4 en 1 x 5, rest eindcijfers minimaal 6 waarvan 3 x 7 óf 1 x 7 en 1 x 8 óf 1 x 9 
 
Procedure dag van uitslag 
Op 15 juli wordt de uitslag van tijdvak 3 bepaald door de examensecretarissen en directie. 
Om 13.00u is voor alle leerlingen de uitslag bekend. De leerlingen, die een herkansing 
gemaakt hebben, worden door hun mentor of één van de examensecretarissen gebeld vanaf 
13.00.  
Indien blijkt dat door omstandigheden deze tijd niet haalbaar is, worden alle leerlingen op 15 
juli zo spoedig via de mail geïnformeerd en wordt een nieuw tijdstip kenbaar gemaakt.  
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Hoofdstuk 7 Coronavirus 
 

Vanwege de bijzondere situatie, die het gevolg is van het coronavirus, is er een apart 
hoofdstuk opgenomen, waarin adviezen en maatregelen opgenomen worden. De huidige 
richtlijnen zijn opgenomen. Indien er wijzigingen zijn, dan word je hierover via Teams en e-
mail op de hoogte gebracht. 
 
In hoofdstuk 3 heb je al informatie kunnen lezen over de genomen maatregelen door de 
overheid, die ertoe moeten leiden dat je kunt slagen voor havo of vwo. Maar er zijn ook nog 
andere maatregelen/ richtlijnen die in acht moeten worden genomen. Hieronder worden de 
maatregelen opgesomd: 
 

• Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van elkaar. De examenlocaties zijn dusdanig 
ingericht dat de leerlingen op 1,5 meter van elkaar zitten.  

• Mondkapjesplicht. Je bent verplicht om een mondkapje te dragen. Pas als je bij je tafel 
bent, mag je je mondkapje af doen. Zodra je je plaats verlaat, dien je je mondkapje op te 
zetten. Je hoeft je mondkapje niet af te doen als je je daarbij onprettig voelt. 

• Bij klachten dien je thuis te blijven en je direct te laten testen. Ook bij milde 
verkoudsheidsklachten, zoals een loopneus. Blijf thuis tot je de testuitslag hebt.  

• Was je handen om verspreiding van virusdeeltjes te voorkomen.  

• Hoest of nies in je elleboog.  
 

Hooikoorts 
Op dit moment in het kalenderjaar begint bij velen, én dus ook bij leerlingen hooikoorts op te 
spelen. Om te voorkomen dat je vanwege hooikoortsklachten naar huis gestuurd wordt, is 
het noodzakelijk dat de school hiervan af weet. Daarom het verzoek om, indien je dat nog 
niet eerder hebt gedaan, een bericht te sturen naar de leerlingenbalie: 
leerlingenbalie.lyceumstraat@twentscarmelcollege.nl. De leerlingenbalie zal dan een notitie 
maken in SOM zodat voor iedereen duidelijk is dat de klachten hooikoorts gerelateerd zijn. 
 
 
Vrijwillige quarantaine  
Ondanks dat school je niet kan verplichten om sociale activiteiten in de meivakantie te 
ondernemen, is het verzoek om in de tweede week van de meivakantie vrijwillig in 
quarantaine te gaan. Mocht je namelijk met anderen in contact komen, dan loop je het risico 
zelf besmet te worden én ben je in staat om bij een zitting van het centraal examen alle 
aanwezige examenkandidaten te besmetten. Volgens de richtlijnen van de GGD moet dan 
iedereen in quarantaine en dat betekent er gedurende 5 dagen geen examens kunnen 
worden gemaakt én de gemiste examens pas in tijdvak 2 of misschien zelfs pas in periode 3 
gemaakt kunnen worden. Je kunt je vast wel voorstellen hoe vervelend en frustrerend zo’n 
situatie is. De school verzoekt je dan ook om je voorafgaand en gedurende de 
examenperiodes aan de richtlijnen van de overheid te houden om het besmettingsgevaar 
zoveel mogelijk uit te sluiten. 
  

mailto:leerlingenbalie.lyceumstraat@twentscarmelcollege.nl
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Hoofdstuk 8 Aangepaste examentrajecten 
 
Dit hoofdstuk is alleen bedoeld voor leerlingen die een aangepast examentraject afleggen. 
Iedere situatie wordt hieronder uitgelegd. 
 
Situatie 1: gespreid examen over 2 jaar 
Leerlingen die in schooljaar 2020-2021 in het eerste jaar van het gespreid examen zitten en 
vakken afronden, hebben dit schooljaar recht op 2 herkansingen. Volgend schooljaar is er 
één herkansing mogelijk voor de overgebleven vakken. Bij de uitslagbepaling in 2021-2022 
kan er geen vak buiten beschouwing worden gelaten m.a.w. alle vakken tellen mee in de 
slaagzak-regeling. 
Leerlingen, die in schooljaar 2020-2021 in het tweede jaar van het gespreid examen zitten, 
hebben dit schooljaar recht op twee herkansingen voor vakken waar ze dit jaar examen in 
doen. De aangepaste slaagzak-regeling (zie blz. 10) is volledig van toepassing. 
 
Situatie 2: vervroegd examen in (voor )-voorlaatste leerjaar  
De extra herkansingsmogelijkheid geldt alleen voor leerlingen, die in schooljaar 2020-2021 
opgaan voor het gehele diploma. Zij kunnen ook het vak of de vakken herkansen die zij in 
een eerder leerjaar hebben afgesloten, tenzij zij in schooljaar 2019-2020 hebben 
deelgenomen aan twee RV-toetsen. In dat geval hebben zij recht op één (de extra) 
herkansing. Indien een leerling vorig jaar heeft deelgenomen aan één RV-toets, dan heeft de 
leerling dit jaar twee herkansingsmogelijkheden. Tevens komt voor de leerlingen 5.5-regel te 
vervallen als zij één of meerdere vakken in 2020 hebben afgesloten die normaal een centraal 
examen kennen. De andere voorwaarden, zoals deze benoemd zijn bij de slaagzak-regeling 
op blz. 10 blijven wel van toepassing.  
 
Situatie 3: vakken op een hoger niveau 
Leerlingen die na het afleggen van het examen op een hoger niveau willen terugvallen naar 
hun geëigende niveau hebben de mogelijkheid het examen in het betreffende vak opnieuw af 
te leggen op het geëigende niveau. Dit geldt niet als één van de twee herkansingen en deze 
leerlingen hebben dus nog twee mogelijkheden tot herkansing van het centraal examen. Ook 
het eindcijfer van een vak op hoger niveau kan buiten beschouwing gelaten worden bij de 
uitslagbepaling, mits geen kernvak is. De voorwaarden, zoals deze benoemd zijn bij de 
slaagzak-regeling op blz. 10 zijn van toepassing.  
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Bijlage 1 Examenrooster havo en vwo tijdvak 1 

 

Examenrooster 2021 1e tijdvak - havo  
 

 
 

 
  

Datum Tijd Examen Hulpmiddelen * 

Maandag 17 mei 2021 13:30-16:30 bedrijfseconomie  

 
Woordenboek ne                          

  
(s)                                                                                                                                                                                                                                                     

Dinsdag 18 mei 2021 09:00-12:00 geschiedenis 

 
Woordenboek ne                          

 
(s) 

  

13:30-16:00 Engels  

 
Woordenboek en-ne/ne-en 
Woordenboek ne 

 
(s) 
(s) 

Woensdag 19 mei 2021 09:00-12:00 kunst 

 
Woordenboek ne                          

 
(s) 

  

13:30-16:30 Nederlands 

 
Woordenboek ne     
                    

 
(s) 

Donderdag 20 mei 2021 09:00-12:00 aardrijkskunde 

 
Woordenboek ne       

 
(s) 

 13:30-16:30 natuurkunde 

Binas 6e druk 
Woordenboek ne       

(s) 
(s) 

Vrijdag 21 mei 2021 09:00-11:30 Duits 

 
Woordenboek ne-du/du-ne 
Woordenboek ne                          

 
(s) 
(s) 

Dinsdag 25 mei 2021 13:30-16:00 Frans 

 
Woordenboek ne-fa/fa-ne 
Woordenboek ne                          

 
(s) 
(s) 

Woensdag 26 mei 2021 13:30-16:30 wiskunde A 
Grafische rekenmachine 
Woordenboek ne                          

- 
(s) 

  13:30-16:30 wiskunde B 

Grafische rekenmachine 
Woordenboek ne 

- 
(s) 

Donderdag 27 mei 2021 13:30-16:30 biologie 

Binas 6e editie 
Woordenboek ne 

(s) 
(s) 

Vrijdag 28 mei 2021 13:30-16:30 economie 

 
Woordenboek ne 

 
(s) 

Maandag 31 mei 2021 09:00-12:00 maatschappijwetenschappen 

 
Woordenboek ne 

 
(s) 

 13:30-16:30  scheikunde  

Binas 6e druk 
Woordenboek ne                          

(s) 
(s) 

   
  

* (s) wordt door de school verstrekt   
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Examenrooster 2021 1e tijdvak - vwo   
 

 
 

  

Datum Tijd Examen Hulpmiddelen * 

Maandag 17 mei 2021 13:30-16:30 wiskunde A  

Grafische rekenmachine 
Woordenboek ne 

- 
(s) 

  
13:30-16:30 wiskunde B  

Grafische rekenmachine 
Woordenboek ne 
           

- 
(s) 

 13:30-16:30 wiskunde C 
Grafische rekenmachine 
Woordenboek ne 

- 
(s) 

dinsdag 18 mei 2021 09:00-12:00 geschiedenis  
 
Woordenboek ne                          

 
(s) 

  
13:30-16:00 Frans  

Woordenboek ne-fa/fa-ne 
Woordenboek ne                          

 
(s) 

Woensdag 19 mei 2021 09:00-12:00 Latijnse taal en cultuur  
Woordenboek  la-ne                      
Woordenboek ne                             
Grammatica overzicht 

(s) 

  
13:30-16:30 biologie  

Binas 6e druk 
Woordenboek ne     
                      

(s) 
(s) 

donderdag 20 mei 2021 13:30-16:00 Engels  
Woordenboek en-ne/ne-en        
Woordenboek ne                          

(s) 
(s) 

vrijdag 21 mei 2021 09:00-12:00  maatschappijwetenschappen  
 
Woordenboek ne                          

 
(s) 

  13:30-16:30 Nederlands 
 
Woordenboek ne       

 
(s) 

dinsdag 25 mei 2021 13:30-16:30 economie Woordenboek ne (s) 

woensdag 26 mei 2021 13:30-16:30  scheikunde  
Binas 6e druk 
Woordenboek ne                          

(s) 
(s) 

donderdag 27 mei 2021 09:00-11:30 Duits 
Woordenboek du-ne/ne-du 
Woordenboek ne                          

(s) 
(s)                                                                                                                                                                                                                                                                 

vrijdag 28 mei 2021  09:00-12:00  aardrijkskunde  

 
Woordenboek ne                              

(s) 

  13:30-16:30 natuurkunde  
Binas 6e druk 
Woordenboek ne 

(s) 
(s) 

maandag 31 mei 2021 09:00-12:00  kunst  
 
Woordenboek ne                          

 
(s) 

  13:30-16:30  bedrijfseconomie  
 
Woordenboek ne       

 
(s) 

     
* (s) wordt door de school verstrekt     



19 

 

 
Bijlage 2 Examenrooster havo en vwo tijdvak 2  
 

      

 vwo   havo  

Maandag 
14 juni 
2021 

Nederlands 13.30 - 16.30 uur   Frans 13.30 - 16.0 uur 

     

          

      

Dinsdag 
15 juni 
2021 

geschiedenis 9.00 - 12.00 uur   geschiedenis 09:00-12:00 uur 

scheikunde 13.30 - 16.30 uur  bedrijfseconomie 13.30- 16.30 uur 

        

      

Woensdag 
16 juni 
2021 

Latijnse taal en cultuur 09:00-12:00 uur   kunst 09:00-12:00 uur 

biologie 13.30 - 16.30 uur  Nederlands 13.30 - 16.30 uur 

       

       

        

      

Donderdag 
17 juni 
2021 

Engels 13:30-16:00 uur   aardrijkskunde 09.00 - 12.00 uur 

   natuurkunde 13:30-16:30 uur 

          
 
  

Vrijdag 18 
juni 2021 

maatschappijwetenschappen 09:00-12:00 uur   Duits 09.00 - 11.30 uur 

wiskunde A 13.30 - 16.30 uur  economie 13.30 - 16.30 uur 

  wiskunde B 13.30 - 16.30 uur    

  wiskunde C 13.30 - 16.30 uur    

        

 
 
 
  

     

maandag 
21 juni 
2021 

kunst 09:00-12:00 uur   scheikunde 13.30 - 16.30 uur 

economie 13.30 - 16.30 uur    

       

      

      

dinsdag 22  
juni 2021 

aardrijkskunde 09:00-12:00 uur   maatschappijwetenschappen 09.00 - 12.00 uur 

natuurkunde 13.30 - 16.30 uur  wiskunde A 13.30 - 16.30 uur 

     wiskunde B 13.30 - 16.30 uur 
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woensdag 
23 juni 
2021 

Duits 09:00-11:30 uur   biologie 13.30 - 16.30 uur 

bedrijfseconomie 13.30 - 16.30 uur    

        

      

donderdag 
24 juni 
2021 

-    -  

     

        

      

vrijdag 25  
juni 2021 

Frans 13:30-16:00 uur   Engels 13.30 - 16.00 uur 
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Bijlage 3  Examenrooster havo en vwo tijdvak 3 
 

Dinsdag 6 
juli 2021 

Nederlands 09:00-12:00 uur   Nederlands 09:00-12:00 uur 

Latijnse taal en cultuur 09:00-12:00 uur  kunst 09:00-12:00 uur 

  natuurkunde 13:30-16:30 uur  scheikunde 13.30 - 16.30 uur 

  scheikunde 13:30-16:30 uur  biologie 13.30 - 16.30 uur 

 geschiedenis 13:30-16:30 uur  geschiedenis 13.30 - 16.30 uur 

        

 

Woensdag 
7 juli 2021 

wiskunde B 09:00-12:00 uur   economie 09:00-12:00 uur 

wiskunde C 13:30-16:30 uur  wiskunde A 13.30 - 16.30 uur 

  wiskunde A 13:30-16:30 uur  natuurkunde 13.30 - 16.30 uur 

  biologie 13:30-16:30 uur  aardrijkskunde 13.30 - 16.30 uur 

 maatschappijwetenschappen 13:30-16:30 uur    

 bedrijfseconomie 13:30-16:30 uur    

        

 

Donderdag 
8 juli 2021 

economie 09:00-12:00 uur   wiskunde B 09:00-12:00 uur 

kunst 09:00-12:00 uur  Frans 13.30 - 16.00 uur 

  Frans 13:30-16:00 uur  Engels 13.30 - 16.00 uur 

  Engels 13:30-16:00 uur  maatschappijwetenschappen 13.30 - 16.30 uur 

 aardrijkskunde 13:30-16:30 uur  bedrijfseconomie 13.30 - 16.30 uur 

        

 

Vrijdag 9 
juli 2021 

Duits 13:30-16:00 uur   Duits 13.30 - 16.00 uur 

     

        

 
  



22 

 

Bijlage 4    Tijdpad met belangrijke data 
 
 

 


