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Aan de leerlingen van A6 en H5   
 
Betreft: informatie Centraal Schriftelijk Examen, cijfercontrole en bepaling tijdvakken 
 
Krommenie, 16 april 2020 
 
 
Beste examenkandidaten, 
 
We zijn in de laatste fase van het schooljaar gekomen en informeren jullie via deze brief (met bijlage!) 
over hoe je je cijfers moet controleren, hoe je moet aangeven in welke tijdvakken je de Centraal 
Schriftelijke Examens (CSE) wilt doen, de laatste online lessen/examentrainingen en de afname van de 
CSE’s.   
 
Zoals je weet zijn er vanwege de huidige corona situatie aanpassingen gedaan in het examenbesluit. 
Deze aanpassingen hebben we met jullie gedeeld in een Powerpoint en ze zijn besproken in een 
onlinebijeenkomst op 13 april. We gaan ervan uit dat je de inhoud van de aanpassingen kent. 
 
De afname van de CSE's moet uiteraard veilig plaatsvinden, volgens de richtlijnen van het RIVM. Dit 
betekent onder andere op 1,5 meter afstand en daarvoor hebben we niet genoeg aan onze eigen 
gymzalen. Vandaar dat we gebruik maken van extra ruimte: de gymzalen van het TRIAS vmbo. Alle 
geldende corona maatregelen zijn op de afnamelocaties van toepassing (mondkapjes op tot je achter je 
tafel zit/desinfecteren bij binnenkomst, etc. etc.). 
 
Dit jaar kun je kiezen in welk tijdvak je examen doet in een vak. In de Magister app kun je aangeven 
welke vakken je eventueel in tijdvak 2 wilt maken. In Magister staan al je vakken standaard op tijdvak 
1. Dus als je niets verandert, doe je al je CSE’s in tijdvak 1. Mocht je de keuzemogelijkheid niet zien in de 
app, zorg dan dat je de laatste versie hebt geüpdatet.  De keuze voor tijdvak 1 en 2 kun je tot uiterlijk 
woensdag 21 april 13.00 uur invullen.   

 
Op diezelfde woensdagmiddag 21 april rond 13:00 uur ontvang je via Magister een bericht over de 
akkoordverklaring van je SchoolExamen-cijfers (SE) en de correcte titel van je profielwerkstuk. Het is 
belangrijk dat je deze per omgaande digitaal akkoord geeft. Dit kan uiterlijk tot donderdag 22 april 
12.00 uur. Daarna zijn de SE-cijfers definitief. Klopt er iets niet dan moet je dus meteen contact 
opnemen met school zodat we kunnen achterhalen of er nog een cijfer aangepast moet worden. Als je 
op dit moment al in Magister iets ziet wat volgens jou niet klopt: kom nu in actie! 
 
Alle informatie over het maken van de CSE’s, het examenrooster en de slaag- zakregeling vind je in 
“Bertrand’s Goede Raad-bijlage” bij deze brief. Lees alle informatie zorgvuldig door en bewaar deze 
informatie goed. 
   
HEEL VEEL SUCCES! 
  
Annemieke van der Molen,    Jacco Plooijer 
afdelingsleider atheneum 3, 4, 5 & 6    afdelingsleider havo 4 & 5   
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BERTRAND’S     

G O E D E   R A A D   B I J   D E    C S E’S  
 

 

TIPS VOOR EEN GOEDE VOORBEREIDING  
o Kom goed uitgerust op de examenzitting; ga de avond tevoren dus niet te lang door met het 

opfrissen van je kennis.  
o Kijk op de examenzitting eerst alle opgaven eens rustig door voor je begint. Start met de 

opgaven die je denkt te kunnen maken.  
o Begin met een andere opdracht als je met een bepaalde opgave dreigt vast te lopen; zo loop je 

niet het gevaar tijd te kort te komen voor opgaven die je wel kunt maken.  
o Verbeteren is gevaarlijk! De praktijk wijst uit dat bij twijfel bijna 80% van de leerlingen een goed 

antwoord doorstreept en een fout daarvoor in de plaats opschrijft.  
o Verspil bij exacte vakken geen tijd met het zoeken naar je eigen rekenfouten. Heel weinig 

mensen kunnen dat. BETER: vervang het getal, waarvan je denkt dat het niet kan kloppen door 
een gesteld getal, en reken daarmee verder. Doe dit ook wanneer het je niet lukt om een 
bepaald getal te berekenen.  

o Schrijf altijd (dus ook als je denkt dat het fout is) een antwoord op papier, want geen antwoord 
levert zeker nul punten op.  

o Kom niet te laat, want wie meer dan een half uur te laat komt, mag NIET meer aan de 
examenzitting meedoen, met alle gevolgen van dien *.  

o Zorg dat je 20 minuten voor aanvang aanwezig bent, want er is tijd nodig om je handen te 
ontsmetten, iedereen corona-proof op de juiste plek plaats te laten nemen, uitleg te geven 
en/of rekenmachines te controleren. 

 
*Mocht het, om welke reden dan ook, toch gebeuren dat je te laat dreigt te komen (brommer stuk, 
wespenbeet, appelflauwte, etc.) neem dan direct contact op met school: tel. 075-6210426 en vraag 
naar mevrouw Van der Molen of de heer Plooijer. Zet het nummer van school IN JE MOBIEL zodat je in 
dit soort paniek snel het nummer bij de hand hebt. 

  

JOUW BASISPAKKET HULPMIDDELEN  
Bij het CSE worden de hulpmiddelen en diverse boekjes door school verstrekt. Rekenmachines 
moet je zélf meenemen.  

Bij het CSE zijn bij ieder vak toegestaan:  
o Nederlands woordenboek (eendelig) 
o schrijfmaterialen, inclusief millimeterpapier  
o tekenpotlood  
o blauw en rood kleurpotlood  
o liniaal met millimeterverdeling  
o passer  
o geometrische driehoek  
o gum  
o rekenmachine (geen grafische rekenmachine, die is alleen toegestaan bij 

bepaalde vakken) 
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WAT MAG WEL EN WAT MAG NIET?  
o De kandidaat mag niet met potlood schrijven. Tekenen (van grafieken e.d.) met 

potlood is toegestaan.  
o De kandidaat mag geen gebruik maken van correctielak, -pen of -lint.  
o De kandidaat mag alleen gebruik maken van door de school gewaarmerkt papier.  
o Het gebruik van eigen klad-/aantekenpapier is niet toegestaan.  
o Na het inleveren van het examenwerk mag je GEEN wijzigingen of aanvullingen in 

het ingeleverde werk meer aanbrengen.  
o Bij het inleveren van de uitwerkingen van een examen, moet je vermelden 

hoeveel blaadjes je inlevert. Ook je kladpapier moet worden ingeleverd en in de 
zaal blijven tot de zitting is gesloten. 

o Je nummert je pagina’s zodat de corrector eenvoudig de volgorde kan zien. 
o Je mag geen mobiele telefoon bij je hebben of andere apparatuur (zoals een 

smartwatch) waarmee contact met anderen kan worden gemaakt. Ook al staat je 
telefoon helemaal uit: hij mag niet in de zaal aanwezig zijn en je riskeert een 
ongeldig, niet in te halen examenscore. 

o Je mag het examenlokaal tijdens de laatste twintig minuten van de zitting NIET 
verlaten! De surveillant kondigt aan wanneer dit ingaat.  

o Jassen en tassen mogen de examenzaal niet in.  
o Examenopgaven en kladpapier mogen pas na het sluiten van het examen worden 

meegenomen. Ze worden naar de kleedkamers gebracht om de leerlingen met 
extra tijd niet te storen. 

 
Antwoorden 

De correctievoorschriften van de examens worden na afloop van de zitting gepubliceerd 
op www.examenblad.nl . 

 
Wanneer ben je geslaagd? 
o Het gemiddelde van al je behaalde cijfers op het centraal examen is een 5,5 of 

hoger (voldoende). 
o Je voldoet aan de kernvakkenregel. Dit houdt in dat je maximaal één 5 als 

eindcijfer mag staan voor de kernvakken Nederlands, Engels of Wiskunde. Als je 
op de HAVO het profiel C&M volgt zonder Wiskunde, dan zijn jouw kernvakken 
alleen Nederlands en Engels. 

o Je hebt lichamelijke opvoeding afgesloten met voldoende of goed. 
o Al je eindcijfers zijn 6 of hoger 

 
IK HEB ONVOLDOENDES. WANNEER BEN IK TOCH GESLAAGD? 

o Je mag één 5 hebben als al je andere eindcijfers 6 of hoger zijn. 
o Je mag één 4 hebben, maar dan moeten al je andere eindcijfers 6 of hoger zijn en 

het gemiddelde van al je eindcijfers ten minste 6,0 zijn (dus twee keer 7 of een 8 
ter compensatie). 

o Je mag twee keer een 5 hebben of één 5 en één 4, maar dan moeten al je andere 
eindcijfers 6 of hoger zijn en het gemiddelde van al je eindcijfers ten minste 6,0 
zijn. 

o Bij een eindcijfer lager dan een 4 ben je gezakt. 
 

http://www.examenblad.nl/
https://www.examenoverzicht.nl/examen-informatie/algemeen/wat-is-de-kernvakkenregel
https://www.examenoverzicht.nl/examen-informatie/algemeen/profielen-havo-vwo
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MAAR ER IS CORONA! DE MINISTER ZOU TOCH VERSOEPELEN? 
Mocht je ná de herkansingen toch één onvoldoende te veel hebben, dan kan je door 
de aangepaste exameneisen van 2021 alsnog slagen voor je eindexamen. De duimregel van 
minister Slob stelt namelijk dat je één eindcijfer mag wegstrepen van een vak naar keuze, met 
uitzondering van de kernvakken Nederlands, Engels en Wiskunde. Dit cijfer mag ook lager dan 
een 4 zijn.  

Het “duimvak” telt niet mee voor zakken of slagen, maar blijft wel vermeld staan op je cijferlijst. 
Het wordt ook meegewogen bij de bepaling of je “cum laude” slaagt (gemiddeld 8.0 als eindcijfer 
van je complete cijferlijst) 

Het combinatiecijfer bestaat uit het afgeronde gemiddelde cijfer voor het profielwerkstuk, het 
cijfer voor Maatschappijleer, ANW (alleen voor Atheneum) en voor CKV. Voor geen van de vakken 
van het combinatiecijfer mag je lager dan een 4 hebben, tenzij je dat onderdeel gebruikt als 
“duimvak” van de corona aanpassing. Het is een volwaardig cijfer op je lijst en telt even zwaar als 
elk ander examenvak. 

 

UITSLAG EN AANMELDEN HERKANSINGEN VAN HET CSE  
Tijdvak 1 

o Op donderdag 10 juni worden de cijfers bekend van de examens die gemaakt zijn in 
tijdvak 1. 

o Als de verwerking van die cijfers volgens schema verloopt, bellen 
mentoren alle kandidaten via Teams die in tijdvak 1 een volledig examen hebben 
gedaan vanaf 13.00 uur.  Zorg dat je bent ingelogd in Teams zodat we je snel kunnen 
bereiken. 

o Afhankelijk van de dan geldende corona maatregelen organiseren we een 
bijeenkomst op school. Als de maatregelen zo zijn als op dit moment, is er helaas 
geen gezamenlijk moment mogelijk. 

o De kandidaten die (nog) niet geslaagd zijn en in tijdvak 1 wel examen hebben gedaan 
in alle vakken, worden vrijdagochtend 11 juni verwacht op school voor overleg over 
wat voor jou op dat moment de best passende optie qua herkansingen is. In verband 
met de corona-maatregelen zal donderdag 10 juni een tijdschema opgesteld worden 
hoe laat je verwacht wordt. 

o De kandidaten die geslaagd zijn en willen herkansen of herprofileren moeten dit voor 
donderdag 10 juni 17.00 uur opgeven. Je kunt aangeven welke vakken je eventueel 
wilt herkansen of her-profileren en of je dit in tijdvak 1 of 2 wilt doen. Ook wanneer 
je afziet van je recht om te mogen herkansen of herprofileren, moet je ons dat 
bevestigen. 

o Alle kandidaten hebben dit schooljaar het recht om twee vakken te herkansen. Of je 
nu nog niet geslaagd bent of al wel geslaagd bent, maakt hierbij geen verschil. Je mag 
kiezen in welk tijdvak(ken) je de herkansing(en) wilt maken, in tijdvak 2 of tijdvak 3. 
Je mag niet 2x hetzelfde vak herkansen.  

o De leerlingen die maar een deel van de vakken in tijdvak 1 hebben gedaan krijgen 
bericht over hun scores, maar dat kan mogelijk pas op 11 juni gebeuren. 

 
 
 

  

https://www.examenoverzicht.nl/blog/eindexamen-2021-coronavirus-update
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Tijdvak 2 
o Op vrijdag 2 juli worden de cijfers bekend van de examens gemaakt in tijdvak 2. 
o De procedure van het bekendmaken van de uitslag verloopt zoals in tijdvak 1. 
o Wanneer je wilt herkansen of herprofileren moet dit uiterlijk vrijdag 2 juli om 16.00 

uur zijn doorgegeven (dezelfde dag als de uitslag!). 
o De kandidaten die (nog) niet geslaagd zijn na tijdvak 2 (en nog niet hun twee 

herkansingen hebben ingezet!) verwachten we dezelfde dag op school voor overleg 
over wat voor jou de best passende optie is qua herkansen in tijdvak 3.   

 

Tijdvak 3 
o Op donderdag 15 juli worden de cijfers bekend gemaakt voor de examens in tijdvak 3. 

Je wordt via Teams op de hoogte gesteld van de definitieve uitslag van het examen.  
  

Afgewezen, en dan?  
Als je definitief afgewezen bent voor havo of vwo zijn er twee mogelijkheden:  

  
1. Je kunt het gehele examenjaar overdoen op het Bertrand Russell college (een deel 
 overdoen kan niet) 
2. Je kunt in het Voortgezet Algemeen Volwassenen Onderwijs (VAVO) examen doen 
 voor de vakken waar je een onvoldoende voor haalde. Je kunt ook vakken overdoen 

waarvoor je een voldoende had. Zo kun je het gemiddelde van je centraal 
examencijfers verhogen en heb je meer kans dat je het vereiste gemiddelde (5.5) 
haalt. Dus meer kans om je diploma te halen. Het VAVO wordt gefinancierd door het 
Bertrand Russell college, tenzij je een doorstromer bent van HAVO naar ATHENEUM. 
In dat geval heb je namelijk een zogenaamde “startkwalificatie” en ben je niet meer 
leerplichtig. Je kunt je wel zelf bij het VAVO aanmelden, maar dat moet je dan zelf 
betalen. 

 

DIPLOMA-UITREIKING   
Havo    woensdag 7 juli  
Atheneum   donderdag 8 juli  

  
Nadere informatie over de vorm van de uitreiking en de aanvangstijden volgt! 
N.B.: Diploma's kunnen niet vóór de vastgestelde datum worden uitgereikt.  

 

TENSLOTTE: Handige sites: 
 

• www.mijneindexamen.nl 
Op deze website kun je je persoonlijk rooster samenstellen en vind je veel informatie over 
regels die gelden bij examens en ook over de slaag-/zakregeling. 

• www.lerenvoorhetexamen.nl 
Op deze website staat per vak wat je moet weten, er staan oude examens om mee te 
oefenen en je vindt er uitleg over de examenstof (schriftelijk & filmpjes). 

• www.examenkompas.citolab.nl 
Op deze website kun je examens maken en analyseren welke onderwerpen van een vak je 
al beheerst en welke je nog moet oefenen. 

 

 

http://www.mijneindexamen.nl/
http://www.mijneindexamen.nl/
http://www.mijneindexamen.nl/
http://www.lerenvoorhetexamen.nl/
http://www.lerenvoorhetexamen.nl/
http://www.lerenvoorhetexamen.nl/
http://www.examenkompas.citolab.nl/
http://www.examenkompas.citolab.nl/
http://www.examenkompas.citolab.nl/
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Rooster Centraal Examen 2021  
ATTENTIE : Let goed op de aanvangstijden en de locatie!!!  

Elk jaar gebeurt het dat leerlingen denken ’s middags examen te hebben, maar het blijkt in de 
ochtend! In Magister en Zermelo verschijnt jouw persoonlijke examenrooster. 
 
 

ROOSTER HAVO 
VAK  Eerste tijdvak  Tweede tijdvak  Derde tijdvak  HULPMIDDELEN  

Binas en woordenboeken  
worden door de school 
verstrekt 

  
Bedrijfseconomie  Maandag 17 mei   

13.30 – 16.30 uur  
Dinsdag 15 juni  
13.30-16.30 uur  

Donderdag 8 juli  
13.30-16.30 uur  

  

  

Geschiedenis  Dinsdag 18 mei   
09.00-12.00 uur  
  

Dinsdag 15 juni  
09.00-12.00 uur  

Dinsdag 6 juli  
13.30-16.30 uur  

  

Engels  Dinsdag 18 mei  
13.30-16.00 uur  

Vrijdag 25 juni  
13.30-16.00 uur  

Donderdag 8 juli  
13.30-16.00 uur  

- woordenboek   
  

  

Nederlands   Woensdag 19 mei  
13.30-16.30 uur  

Woensdag 16 
juni 13.30-16.30 
uur  

Dinsdag 6 juli  
09.00-12.00 uur  

  

  

Aardrijkskunde  Donderdag 20 
mei  
09.00 – 12.00 uur  

Donderdag 17 
juni 09.00-12.00 
uur  

Woensdag 7 juli  
13.30-16.30 uur  

- Atlas is niet meer 
toegestaan  

Natuurkunde  Donderdag 20 
mei  
13.30-16.30 uur  

Donderdag 17 
juni 13.30-16.30 
uur  

Woensdag 7 juli  
13.30-16.30 uur  

- BINAS 6e druk  

  

Duits  Vrijdag 21 mei   
09.00-11.30 uur  

Vrijdag 18 juni  
09.00-11.30 uur  

Vrijdag 9 juli  
13.30-16.00 uur  

- woordenboek   
  

Tekenen  Vrijdag 21 mei  
13.30-16.00 uur   

Donderdag 24 
juni  
09.00-11.30 uur  

Dinsdag 6 juli  
13.30-16.00 uur  

  

  

Frans  Dinsdag 25 mei  
13.30-16.00 uur  

Maandag 14 
juni  
13.30 – 16.00 
uur  

Donderdag 8 juli  
13.30-16.00 uur  

- woordenboek   
  

  

Wiskunde A  Woensdag 26 mei  
13.30 – 16.30 uur  

Dinsdag 22 juni  
13.30-16.30 uur  

Woensdag 7 juli  
13.30-16.30 uur  

- grafische 
rekenmachine – examenstand  
-roosterpapier in cm2   
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Wiskunde B  Woensdag 26 mei  
13.30-16.30 uur  

Dinsdag 22 juni  
13.30-16.30 uur  

Donderdag 8 juli  
09.00-12.00 uur  

- grafische 
rekenmachine – examenstand  
-roosterpapier in cm2   

  

Biologie  Donderdag 27 
mei  
13.30-16.30 uur  

Woensdag 23 
juni  
13.30-16.30 uur  

Dinsdag 6 juli  
13.30-16.30 uur  

- BINAS 6e druk  

  

Economie  Vrijdag 28 mei   
13.30-16.30 uur  

Vrijdag 18 juni  
13.30-16.30 uur  

Woensdag 7 juli  
09.00-12.00 uur  

  

  

Scheikunde  Maandag 31 mei  
13.30-16.30 uur  

Maandag 21 
juni  
13.30-16.30 uur  

Dinsdag 6 juli  
13.30-16.30 uur  

- BINAS 6e druk  
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ROOSTER ATHENEUM   
VAK  Eerste tijdvak  Tweede tijdvak  Derde tijdvak  HULPMIDDELEN  

Binas en woordenboek 
wordt verstrekt door de 
school 

  
Wiskunde A  Maandag 17 mei  

13.30-16.30 uur  
Vrijdag 18 juni  
13.30-16.30 uur  

Woensdag 7 juli  
13.30-16.30 uur  

- grafische 
rekenmachine – examenstand  
-roosterpapier in cm2   

Wiskunde B  Maandag 17 mei  
13.30-16.30 uur  

Vrijdag 18 juni  
13.30-16.30 uur  

Woensdag 7 juli  
09.00-12.00 uur  

- grafische 
rekenmachine – examenstand  
-roosterpapier in cm2   

Wiskunde C  Maandag 17 mei  
13.30-16.30 uur  

Vrijdag 18 juni  
13.30-16.30 uur  

Woensdag 7 juli  
13.30-16.30 uur  

- grafische 
rekenmachine – examenstand  
-roosterpapier in cm2   

  

Geschiedenis  Dinsdag 18 mei  
09.00-12.00 uur  

Dinsdag 15 juni  
09.00-12.00 uur  

Dinsdag 6 juli  
13.30-16.30 uur  

  

Frans  Dinsdag 18 mei  
13.30-16.00 uur  

Vrijdag 25 juni  
13.30-16.00 uur  

Donderdag 8 juli  
13.30-16.00 uur  

- woordenboek   
  

  

Biologie  Woensdag 19 mei  
13.30-16.30 uur  

Woensdag 16 juni  
13.30-16.30 uur  

Woensdag 7 juli  
13.30-16.30 uur  

- BINAS 6e druk  

  

Filosofie  Donderdag 20 mei  
09.00-12.00 uur  

Donderdag 17 juni  
09.00-12.00 uur  

Donderdag 8 juli  
13.30-16.30 uur  

  

Engels  Donderdag 20 mei  
13.30-16.00 uur  

Donderdag 17 juni  
13.30-16.00 uur  

Donderdag 8 juli  
13.30-16.00 uur  

- woordenboek   
  

  

Nederlands  Vrijdag 21 mei  
13.30-16.30 uur  

Maandag 14 juni  
13.30-16.30 uur  

Dinsdag 6 juli  
09.00-12.00 uur  

  

  

Economie  Dinsdag 25 mei  
13.30-16.30 uur  

Maandag 21 juni  
13.30-16.30 uur  

Donderdag 8 juli  
09.00-12.00 uur  

  

  

Scheikunde  Woensdag 26 mei  
13.30-16.30 uur  

Dinsdag 15 juni  
13.30-16.30 uur  

Dinsdag 6 juli  
13.30-16.30 uur  

- BINAS 6e druk  

  

Duits  Donderdag 27 mei  
09.00-11.30 uur  

Woensdag 23 juni  
09.00-11.30 uur  

Vrijdag 9 juli  
13.30-16.00 uur  

- woordenboek   
  

Tekenen  Donderdag 27 mei  
13.30-16.00 uur  

Donderdag 24 juni  
09.00-11.30 uur  

Vrijdag 9 juli  
09.00-11.30 uur*  

  

  

Aardrijkskunde  Vrijdag 28 mei  
09.00-12.00 uur  

Dinsdag 22 juni  
09.00-12.00 uur  

Donderdag 8 juli  
13.30-16.30 uur  

- Atlas is niet meer toegestaan  

Natuurkunde  Vrijdag 28 mei  
13.30-16.30 uur  

Dinsdag 22 juni  
13.30-16.30 uur  

Dinsdag 6 juli  
13.30-16.30 uur  

- BINAS 6e druk  

  

Bedrijfseconomie  Maandag 31 mei  
13.30-16.30 uur  

Woensdag 23 juni  
13.30-16.30 uur  

Woensdag 7 juli  
13.30-16.30 uur  

  

  
* Tekenen derde tijdvak is een zogenaamd ‘aangewezen vak’. Dit betekent dat de herkansing in het derde 

tijdvak op een nog nader aan te geven locatie plaatsvindt. 


