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VOORWOORD 
 

Beste leerling,  

Het examen komt steeds dichterbij. Een belangrijke en spannende fase uit je middelbare 
schoolcarrière. Wij willen je daarom goed informeren over de gang van zaken rondom het 
examen. 

In dit boekje tref je alle informatie aan die je nodig hebt. Neem de informatie goed door en 
laat dit boekje ook zeker zien aan je ouder(s)/verzorger(s). Als er na het lezen toch nog 
vragen zijn twijfel dan niet en stel deze aan je docent, mentor, of de examensecretaris. 

Namens alle medewerkers en de eindexamencommissie van Lyceum Elst wensen wij jullie 
veel succes bij de voorbereidingen en het uiteindelijke eindexamen. 

 

Namens het team van Lyceum Elst, 

Drs. J. de Wit 

Rector 

en 

Drs. W. Claessens 

Conrector bovenbouw 
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TIJDPAD 
Hieronder tref je enkele belangrijke data aan: 

Datum Activiteit Opmerking 

9 april voor 
15.00u 

Deadline inschrijven 
herkansingen LE-week 3 

Inschrijven via 
Magister voor        
15.00 uur 

9 april Deadline HA/PO 

Laatste dag om handelingsdelen en 
praktische opdrachten in te 
leveren. 

 

9 april Presentaties PWS  

12 april 2019 Herkansingen LE-week 3 Aanvang: 10.20 uur 

Talendomein 

15 april 2019 

 

Deadline schoolexamendossier 

Je hebt uiterlijk vandaag alle 
schoolexamendossier (PTA) 
onderdelen afgerond. 
Handelingsdelen mogen niet met 
een onvoldoende zijn beoordeeld. 
Ook het PWS is afgerond en 
minimaal voldoende. Als je SE-
dossier niet in orde is kun je niet op 
examen gaan en ben je dus gezakt. 

 

16 april 2019 Controle cijferlijst en 
voorlichting CSE: 

Op deze dag krijg je voorlichting 
over het eindexamen en controleer 
je je cijferlijst. Je bevestigt daarmee 
je schoolexamencijfers en de 
spelling van je naam.  

Op magister worden 
tijdstippen en lokalen 
bekend gemaakt. 

18 april 2019 Laatste lesdag  

Maandag 6 mei, dinsdag 7 mei, en 
woensdag 8 mei zijn lesdagen 
waarop aanwezigheid niet verplicht 
is.  

 

9 mei 2019 Eerste CE 

Deze dag maak je het eerste 
centrale eindexamen! 

13.30 uur 
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12 juni 2019 

Bekendmaking van de uitslag 

Je mentor belt je op deze dag of je 
geslaagd bent of (nog) niet. 

 

17 juni 2019 – 20 
juni 2019 

Tijdvak 2 

In dit tijdvak doe je de herkansing 
of haal je een gemist examen in. 

 

28 juni 2019 Bekendmaking uitslag tijdvak 2 

Je krijgt op deze dag te horen wat 
de uitslag is van je herkansing en/of 
inhaalexamen. 

 

1 juli 2019 Diploma-uitreiking Uitnodiging volgt per 
post/mail 
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ROOSTER CENTRAAL EXAMEN TIJDVAK 1 
 

 

* Alle examens worden afgenomen in het Talendomein, lokaal ELE8 t/m ELE14. Per dag, en 
per examen verschilt de lokaalindeling. 

Je bent bij ieder examen minimaal 15 minuten voor de hierboven aangegeven tijd aanwezig. 

  

Dag en datum Tijdstip Vak Locatie 

do 9-5-2019    

  13:30-
15:30  biologie Talendomein* 

vr 10-5-2019    

  13:30-
15:30 Nederlands Talendomein 

ma 13-5-2019 9:00-11:00 Duits Talendomein 

  13.30-
15.30 economie Talendomein 

di 14-5-2019 9:00-11:00 geschiedenis Talendomein 

  13.30-
15.30 nask 1 Talendomein 

wo 15-5-2019 9:00-11:00 aardrijkskunde Talendomein 

     

do 16-5-2019    

  13:30-
15:30 wiskunde Talendomein 

vr 17-5-2019    

  13:30-
15:30  Engels Talendomein 

ma 20-5-2019    

  13:30-
15:30 nask 2 Talendomein 

di 21-5-2019    

  13:30-
15:30 

beeldende 
vakken (KV2) 

Talendomein 
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ROOSTER CENTRAAL EXAMEN TIJDVAK 2 

 

Het tweede tijdvak wordt gebruikt voor herkansingen en inhaalexamens. De herkansingen 
en inhaalexamens worden op school afgenomen. Op de dag van de uitslag kun je je bij de 
examensecretaris aanmelden voor een herkansing.  

Je hebt het recht om één herkansing te maken. Het hoogst behaalde resultaat telt mee. 
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TOEGESTANE HULPMIDDELEN 
In onderstaande tabel staat per vak aangegeven welke hulpmiddelen je mag 
gebruiken/meenemen: 

Bij alle 
vakken: 

Schrijfmateriaal: 

• Pennen (blauw/zwart) 
• Potloden  
• Markers 
• Geodriehoek 
• Passer 
• Gum 
• Liniaal 
• Rekenmachine (geen grafische rekenmachine!) 

Let op: het gebruik van tipp-ex/correctielak- en lint is NIET 
toegestaan 

 

Woordenboek Nederlands (onbeschreven) 

Let op: het woordenboek van www.examenoverzicht.nl is NIET 
toegestaan. 

Nederlands Voorbeeld briefsjabloon 

Engels Woordenboek Engels – Nederlands 

Woordenboek Nederlands – Engels 

Woordenboek Engels – Engels 

Duits Woordenboek Duits – Nederlands 

Woordenboek Nederlands - Duits 

Wiskunde Let op: de rekenmachine moet beschikken over de volgende 
mogelijkheden: toets voor pi, x tot de ye macht, x kwadraat, 1/x en 
sin/cos/tan in graden (en hun inversen). 

NASK1 Let op: de rekenmachine moet beschikken over de volgende 
mogelijkheden: toets voor pi, x tot de ye macht, x kwadraat, 1/x en 
sin/cos/tan in graden (en hun inversen). 

 

Binas (wordt door school verstrekt) 

NASK2 Let op: de rekenmachine moet beschikken over de volgende 
mogelijkheden: toets voor pi, x tot de ye macht, x kwadraat, 1/x en 
sin/cos/tan in graden (en hun inversen). 

 

Binas (wordt door school verstrekt) 
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REGELS TIJDENS HET EXAMEN 
Om te voorkomen dat dit een heel boekwerk aan regels wordt, staan hier de belangrijkste 
regels genoemd; 

• Je bent op tijd aanwezig. Dat betekent dat je minimaal(!) 15 minuten voordat het examen 
begint aanwezig bent bij het Talendomein; 

• Je neemt alleen de toegestane middelen mee; 
• Je volgt de instructies van het personeel op; 
• Je bent tijdens het examen stil. 

Over de praktische kant van het examen kun je hieronder meer lezen. 

WAT ALS.. 

… ik te laat ben? 
Je mag hooguit 30 minuten te laat komen. Ben je meer dan 30 minuten te laat, dan wordt 
je niet meer toegelaten tot het examen. Hierop zijn geen uitzonderingen mogelijk. 

Als je te laat bent krijg je geen extra tijd. De consequentie van te laat aanwezig zijn is dus 
dat je minder tijd hebt om het examen te maken.  

… ik ziek ben? 
Laat je ouder(s)/verzorger(s) zoals altijd naar school bellen. Als je voor het weekend al ziek 
bent geworden, en je bent op maandag nog steeds ziek, laat ze dan op maandag opnieuw 
naar school bellen. Als je ziek bent en het examen gemist hebt moet je het examen inhalen. 
Het inhalen doe je in tijdvak 2. Dit is in juni.  

Als je ziek wordt tijdens het examen geef je dit aan bij de surveillant. Als je bent begonnen 
aan een examen dan geldt dat tot dan toe gemaakte werk. Je kan je later niet beroepen op 
ziekte. 

… ik klaar ben? 
Controleer of je alle vragen hebt gemaakt. Controleer of je naam, examennummer, en 
aantal bladzijdes zijn ingevuld. 

Steek je hand op. Wacht tot een surveillant je werk heeft opgehaald. Wacht tot de surveillant 
het sein geeft dat je mag gaan. 

Je mag het boekje met vragen, en een kladblaadje met daarop antwoorden meenemen als 
het examen is afgerond. Zo kun je thuis nakijken (via www.examenblad.nl) of je het examen 
goed hebt gemaakt. Let op: het examen is pas afgelopen als de extra tijd voorbij is.  

… ik een vraag heb? 
Steek je hand op. Wacht tot een surveillant bij je is.  

… ik naar de wc moet? 
Je mag tijdens het examen naar de wc. Steek je hand op en wacht tot een surveillant bij je 
is. Ga niet uit je zelf opstaan of roepen. 

… ik het opgavenboekje mee wil nemen? 
Na afloop van de zitting, dat wil zeggen nadat de extra tijd verstreken is, mag je terug naar 
de examenzaal en mag je het opgavenboekje meenemen. Het is ook toegestaan om een 
kladblaadje met aantekeningen te maken en dan mee te nemen.  
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… ik (nog) niet geslaagd ben? 
Er zal altijd per leerling gekeken worden naar de mogelijkheden.  

Het docententeam zal een advies uitbrengen m.b.t. een herkansing. Eventueel zal een 
gesprek met de decaan volgen om de mogelijkheden te bespreken met betrekking tot 
volwassenenonderwijs (vavo).  

… ik een herkansing wil doen? 
Op de dag van de bekendmaking van de uitslag kom je naar school. Je kan dan bij de 
examensecretaris aangeven dat je een herkansing wilt maken.  

… ik dyslectisch ben (of een andere beperking heb)? 
Als je dyslectisch bent heb je automatisch recht op extra tijd. De extra tijd bedraagt 30 
minuten per examen. Je hebt ook de keuze gehad om aan te geven of je een computer wilt 
gebruiken. Deze laptop wordt door de school geregeld. 

Als je op grond van een andere reden recht hebt op extra tijd dan bedraagt deze ook 
maximaal 30 minuten per examen. 

… ik fraude heb gepleegd? 
Ten eerste verwachten we dat dit niet gaat gebeuren. Toch informeren we je graag over de 
gevolgen van fraude plegen. 

Onder fraude wordt verstaan het afkijken bij een andere leerling, overleggen met een andere 
leerling, aanwijzingen krijgen/geven bij toiletbezoek, een ander de gelegenheid geven om 
bij jou af te kijken, gebruik maken van ongeoorloofde middelen zoals een mobiele telefoon, 
examenwerk van een ander inleveren, (delen van) examenwerk niet inleveren en beweren 
het wel ingeleverd te hebben, en eventuele andere situaties naar oordeel van de rector. 

Als je verdacht wordt van het plegen van fraude stelt de rector een onderzoek in. Het kan 
zijn dat je een 1,0 krijgt voor het examen, of dat je zelfs helemaal wordt uitgesloten van 
het examen. 

… ik nog meer informatie wil? 
Alle vragen over het eindexamen kun je stellen aan de examensecretaris, dhr. J. Baank. Je 
kunt contact opnemen door een mail te sturen naar j.baank@lyceumelst.nl  

Op internet kun je ook veel informatie vinden. De volgende websites zijn officieel, zo weet 
je zeker dat de informatie klopt: 

• www.mijneindexamen.nl (tip: open deze op je telefoon, zo kun je snel bij het rooster komen). 
• www.examenblad.nl (hier vind je alle regels, maar ook oude examens om te oefenen) 

  

mailto:j.baank@lyceumelst.nl
http://www.mijneindexamen.nl/
http://www.examenblad.nl/


Informatie CSE mavo 2018-2019 Pagina 11 van 12 

 

WANNEER BEN IK GESLAAGD? 
Het cijfer van je schoolexamen (afgerond op 1 decimaal) en het cijfer voor je eindexamen 
worden bij elkaar opgeteld en gedeeld door 2. Dat cijfer wordt afgerond naar een heel getal. 
Een gemiddelde van een 5,49 wordt in dit geval gezien als een 5,4 en dat wordt dus een 5 
. 

• Het gemiddelde van de centraal schriftelijke examens is een 5,5 of hoger; 
• Je eindcijfer voor Nederlands is een 5 of hoger; 
• Je hebt maximaal 1 x een 5 als eindcijfer indien je geen eindcijfers hebt boven de 6. 
• Je hebt maximaal 2 x een 5 óf 1 x een 4 als eindcijfer indien je minimaal 1 x een 7 of hoger 

hebt als eindcijfer. 
• Je hebt de rekentoets gemaakt 
• Je hebt kunstvakken 1, LO1 en het PWS met minimaal een voldoende afgerond. 

 

Voorbeeld 1* Voorbeeld 2* Voorbeeld 3* 

 SE CE EIND 

NL 6 5 6 

EN 6 5 6 

WIS 6 5 6 

BIO 6 5 6 

AK 6 5 6 

GS 6 5 6 

EC 6 5 6 
 

 SE CE EIND 

NL 6 6 6 

EN 6 6 6 

WIS 6 6 6 

BIO 6 4 5 

AK 6 6 6 

GS 6 4 5 

EC 6 6 6 
 

 SE CE EIND 

NL 6 7 7 

EN 6 6 6 

WIS 6 6 6 

BIO 6 4 5 

AK 6 6 6 

GS 6 4 5 

EC 6 6 6 
 

= GEZAKT (want 
gemiddelde CE = <5) 

= GEZAKT (want 
gemiddelde CE = <5 + 

2x een 5 en geen 7) 

= GESLAAGD (want 
gemiddelde CE = >5 + 

2x een 5 en 1x 7) 

* In deze voorbeelden is voor het gemak met hele getallen gewerkt.  

Het eindcijfer wordt berekend door het gemiddelde te nemen van het SE-cijfer 
en het CE-cijfer op 1 decimaal. Dit gemiddelde wordt altijd op een heel getal 

afgerond. Een 6,5 wordt dus een 7 als eindcijfer.  
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DE PERIODE NA HET EXAMEN 
Na het laatste examen is er het examengala. Daarna volgt een korte periode waarin je vrij 
bent. De eerst volgende keer dat je officieel op school moet zijn is op de dag van de 
uitslagbepaling (12 juni). Daarna volgen nog de herexamens, het inleveren van de boeken, 
en natuurlijk de diploma-uitreiking.  

Uitslagbepaling 
Op woensdag 12 wordt in de ochtend aan alle scholen bekend gemaakt welke normering 
van toepassing is op de examens. Daarna worden de uitslagen vastgesteld.  

Alle leerlingen worden door zijn of haar mentor op deze dag gebeld tussen 12.00u en 13.30u.  

Ben je geslaagd dan word je woensdag 12 juni om 16.00 uur in de aula van Lyceum Elst 
verwacht. Je ontvangt dan jouw voorlopige cijferlijst.  

Ben je (nog) niet geslaagd, dan is er overleg nodig over je herkansing. Daarover gaan wij 
woensdag 12 juni om 14.00 uur met je in gesprek. Bij dit gesprek mogen je 
ouder(s)/verzorger(s) ook aanwezig zijn. 

Als je een herkansing gaat doen, of een examen moet inhalen dan krijg je op vrijdag 28 juni 
te horen wat hiervan het resultaat is. Voor deze dag zijn er geen vaste tijdstippen 
afgesproken waarop je gebeld kan worden.  

Inleveren boekenpakket 
Je boekenpakket kan je inleveren op donderdag 27 juni a.s. Je ontvangt op een later 
moment een brief met meer informatie over het inleveren van je boekenpakket en het legen 
van je kluisje. 

Diploma-uitreiking 
De diploma-uitreiking van de mavo is op maandag 1 juli van 16.00 – 18.00 uur. 

De geslaagden en hun gasten worden 15 minuten voor aanvang van de diploma-uitreiking 
verwacht in de aula van Lyceum Elst. De geslaagden gaan dan verder naar een lokaal en 
komen onder begeleiding van hun mentor weer in de aula terug.  

Na afloop van het officiële gedeelte, dat ongeveer een uur duurt, heffen wij het glas op het 
succes van de examenkandidaten.  

In verband met de beschikbare ruimte kun je maximaal 4 gasten meenemen naar de 
diploma-uitreiking. 

Indien je geslaagd bent ontvang je te zijner tijd nog een uitnodiging voor de diploma-
uitreiking. 
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