
 

EXAMENBOEKJE 
GL 

 

 

 



 

Jongens en meiden, het is examentijd! 

 

‘Komt goed, mevrouw!’ Dat hoor ik natuurlijk vaak als ik vraag naar jullie examens , maar we weten 
allemaal hoe superspannend het is… We gaan het samen doen. In dit examenboekje en op 
mijneindexamen.nl vind je alles wat je moet weten over het examen. 

Je centraal examen bestaat uit twee delen: het centraal schriftelijk praktijkexamen CSPE en het 
centraal (schriftelijk) examen C(S)E. Samen met je cijfers uit klas 3 en 4 vormen je prestaties voor het 
CSPE en CSE het eindcijfer op je cijferlijst.  

Op 8 april start het centraal Digitaal examen voor de BB en KB. Op 15 april start het CSPE voor de GL 
van alle profielen.  

De praktijkexamens (CSPE’s) BB en KB vinden plaats in de periode van 6 t/m 23 mei voor alle profielen. 

Op 9 mei start het Centraal schriftelijk examen (CSE) voor de GL van alle profielen. 

Je examenrooster heb je al gekregen via de mail. Het rooster staat ook in dit examenboekje. Zet dit 
rooster goed in je agenda, of hang het op de koelkast, want je hebt een groot probleem als je een 
examen mist. 

Lees het examenreglement ook goed door. Wist je bijvoorbeeld dat het verboden is om je smartphone 
mee te nemen naar het examen?  

Wanneer ben je eigenlijk geslaagd? Hoeveel onvoldoendes mag je hebben? Wat mag je herkansen? 
Check dit op Mijneindexamen.nl. Tip: zorg dat je ook zevens haalt. Dat is handige compensatie voor 
vakken die moeilijker zijn. 

Dus… relaxed erin nu. Of nog een eindsprintje trekken? Zorg dat je er klaar voor bent samen met je 
docenten. Weet dat jaarlijks 90% slaagt op Omnia. Grote kans dat jij daarbij zit dus  Mocht je toch te 
veel stress ervaren, zoek dan je mentor op. We helpen je graag!  

Op woensdag 12 juni komt de uitslag. We bellen alle leerlingen vanaf 13.00u. Om 16.00 uur komen 
alle geslaagden naar school. Daar proosten we samen en krijg jij je cijferlijst.  

Ook voor leerlingen die nog niet geslaagd zijn, staan we graag klaar. Je krijgt advies over je herkansing. 
Je mentor geeft je de tijden hiervoor telefonisch door. 

Na de herkansingen zijn we allemaal wel toe aan een feestje, geslaagd of niet! Je leraren, ouders, 
vrienden en familie zijn zó trots op jou! We zien elkaar op de diploma-uitreiking: 1 juli@. Van harte 
welkom. 

Geniet van deze bijzondere tijd! Namens alle medewerkers van het Omnia College wens 
ik je heel veel succes toe. Vertrouw op jezelf, je kan het, je bent er klaar voor! 

 

Marieke van den Berg 

Directeur 

 



Dit examenboekje biedt overzicht, zodat je precies weet waar je aan toe bent. Is de informatie 
toch niet duidelijk, stel dan je vragen aan je mentor, teamleider of examensecretaris.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 Belangrijk 

 

► De hele gang van zaken rondom het Centraal Examen is gebonden aan zeer strakke 
spelregels. Het doel daarvan is landelijk alle kandidaten onder dezelfde 
omstandigheden examen te laten doen.  

             Aan die strakke spelregels wordt door de school streng de hand gehouden, ook in die 
gevallen waarin zij op het eerste gezicht onbelangrijk of "kinderachtig" lijken. 

 

► Veel van deze zaken staan in het examenreglement dat te vinden is op het 
ouderportaal, www.omniacollege.nl 

 

In dit informatie boekje tref je de volgende informatie aan : 

 

 ●  Belangrijke zaken vóór het examen  

 ●  Belangrijke zaken tijdens het examen 

 ●  Belangrijke zaken ná het examen 

 ●  Rooster Praktijkexamen   (CSPE) 

  ●  Rooster Schriftelijke Examens  (CSE) 

            ●  Overzicht data maart t/m juli 2019 

 

 

Al deze informatie is ook te vinden op de ouderweb. 

 

Bij bijzonderheden kun je contact opnemen met de examencommissie 
examenvrw@merewadecollege.nl.   
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Vóór de examens 
 

De Akkoordverklaring 
 

Op 12 april wordt een cijferlijst uitgereikt van behaalde SE (schoolexamen cijfers). Deze lijst 
heet de akkoordverklaring en die wordt aan de kandidaten ter ondertekening door de 
ouders meegegeven. 
Een kandidaat mag alleen examen doen als deze cijfers tijdig zijn ingeleverd bij de 
Onderwijsinspectie. 
Daarom moet deze akkoordverklaring uiterlijk op 17 april ondertekend worden ingeleverd bij 
de balie. 
 
Let op : Als deze akkoordverklaring niet en/of niet ondertekend op bovengenoemd  
             tijdstip is ingeleverd kan de kandidaat niet worden toegelaten tot het examen ! 

 

 

Toegestane hulpmiddelen bij de examens 
 

 

► Zorg ervoor dat de volgende spullen aanwezig en in orde zijn vóór dat het examen begint. 
     Deze zaken dienen door de kandidaat zelf te worden meegebracht en mogen niet tijdens  
     het examen van medekandidaten geleend worden. 

 

Bij alle examens : 

• Schrijfmateriaal (pen) 
• Tekenpotlood 
• Blauw en rood kleurpotlood 
• Liniaal met millimeterverdeling 
• Passer 
• Geo-driehoek 
• Vlakgum 
• Rekenmachine, zonder beschermkapje 

(geen lichtnetaansluiting, schrijfrol, alarm, 
alfanumerieke of grafische mogelijkheden, 
zend-/ontvangstinstallatie) 

 
 

 

 



Woordenboeken en binas-boekje worden door school verstrekt. 

Bij alle schriftelijke examens : - Woordenboek Nederlands  

Bij examen Engels     : - Woordenboeken En/Ne  

Bij examen Duits    : - Woordenboeken Du/Ne  

Bij examen Frans    : - Woordenboeken Fa/Ne 

Bij examens Natuurkunde en Scheikunde : - Binas-boekje  

 

Niet toegestaan:       

• Het gebruik van correctielak  
• Woordenboek Nederlands bij Praktijkexamens (CSPE) 
• Digitaal woordenboek 
• Tassen 
• Mobiele telefoons e.d. (dus absoluut niet bij je dragen!) 
• Smart-watch (niet bij je dragen!) 

 

Rooster controle 

► Controleer de examen-en aanvangstijden voor de examens van de volgende  
     dag. Zo weet je wanneer en waar (lokaal 0.04) je welk examen moet doen. 

 

Verhindering 

► Zorg er voor altijd en op tijd aanwezig te zijn bij de afnames van de examens  
     volgens het examenrooster - wat er ook gebeurt !  
 
► Als er echt bijzondere omstandigheden zijn, waardoor je een examen niet kunt maken, dan 
     moet dit vooraf met opgave van een geldige reden bij de examensecretaris gemeld zijn.  

► Het examen zal dan in het tweede tijdvak afgenomen worden.  
 
 

Op tijd zijn  
► De examenkandidaat zorgt ervoor minstens 15 minuten voor aanvang van elk examen bij 

het examenlokaal 0.04 aanwezig te zijn.  

► Examenkandidaten blijven buiten het examenlokaal wachten tot er toestemming gegeven 
wordt om naar binnen te gaan.  

► Bij Praktijkexamens worden leerlingen door hun vakdocenten uitgenodigd ruim voor    
aanvang van het examen aanwezig te zijn in verband met voorbereidende instructies. Kijk op 
je eigen rooster bij “Aanwezig zijn om” hoe laat je aanwezig moet zijn voor instructies. 

 

 



www.mijnexamen.nl 
 

Is dé site! Daar vind je de lijst met toegestane hulpmiddelen, de zak-/slaagnorm, 
oefenmateriaal, tips. En de site is leesbaar op je smartphone. 

 

 

Tijdens de examens 
 

 

► Alle centrale schriftelijke examens van de algemene vakken worden schriftelijk 
afgenomen. Alleen de schrijfopdracht voor het vak Nederlands op de computer.      

► Iedere examenkandidaat krijgt in het examenlokaal een eigen plaats toegewezen. Bij de      
examenzaal hangt een zaalindeling. Kijk voor je de zaal ingaat waar je mag gaan zitten. 

► Een kandidaat die te laat komt kan nog worden toegelaten tot 30 minuten na aanvang     
van het examen, daarna niet meer. De eindtijd van het examen verandert niet.  

► Gedurende het examen mag de kandidaat niet zonder toestemming van de surveillanten de      
examenzaal verlaten (ook niet voor toiletbezoek !). Blijf dus altijd op je plaats zitten. Als er toch 
iets mocht zijn: steek je vinger op voor een van de surveillanten en volg zijn/haar instructies op. 
Ga in geen geval iets roepen: praten is ten strengste verboden ! 

► Gedurende het eerste half uur van ieder examen mag geen enkele kandidaat de examen-
zaal verlaten. De aanwijzingen van de surveillanten zijn daarbij echter bindend.  
 
► Kandidaten die de examenzaal eerder verlaten dan het tijdstip waarop de examenzitting      
wordt gesloten, mogen geen examenopgaven meenemen. Ook geen aantekeningen.     
Opgaven van Praktijkexamens mogen niet door de kandidaten worden meegenomen. 
 
► Aan het einde van iedere zitting blijven alle kandidaten op hun plaats zitten totdat     
vastgesteld is dat al het werk is opgehaald en totdat er toestemming is gegeven om te     
vertrekken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mijnexamen.nl/


 

Na de examens 
 
              

► Over zaken als het inleveren van de boeken/laptop e.d. ben je of word je apart ingelicht.  

► Let op : Docenten hebben geheimhoudingsplicht over gemaakt examenwerk en de scores     
en uitslagen daarvan. Val hen daarom ook niet lastig met vragen daarover. 

 

 

Examenuitslag 
 

► Op woensdag 12 juni wordt de uitslag van het examen vastgesteld. 

► Vanaf ongeveer 13.00 uur bellen de mentoren al hun leerlingen. De nog niet geslaagden 
kandidaten worden tussen 15.00-16.00 uur verwacht voor een herkansingsadviesgesprek. De 
mentor geeft telefonisch het tijdstip door wanneer je met je ouder(s) wordt verwacht. 

► Alle kandidaten moeten daarom op woensdag 12 juni telefonisch bereikbaar zijn vanaf 
13.00 uur.  (thuis of op een ander, tijdig aan school doorgegeven nummer)                                 

► De wel geslaagde kandidaten worden om 16.00 uur op school verwacht. Zij worden door de 
teamleider en mentor ontvangen, die een aantal zaken verzorgt : 

        ● uitdelen van de voorlopige cijferlijsten (van belang i.v.m. aanvragen herkansing !) 

► Op aanvraag bij de vakdocent mogen leerlingen hun examenwerk inzien na de      
eindexamenuitslag . 

 

Je bent geslaagd als je voldoet aan alle volgende eisen: 

• je cijfers voor je centraal examen gemiddeld voldoende (5,5 of hoger) zijn. 5.4999 
betekent: gezakt. 

• je eindcijfer voor Nederlands afgerond een 5 of hoger is 
• je geen enkel eindcijfer hebt dat afgerond lager is dan een 4 
• Je hebt voor twee verplichte beroepsgerichte keuzevakken én het beroepsgerichte 

profielvak allemaal afgerond een 4 of hoger gehaald 
• Je hebt voor lichamelijke opvoeding en kunstvakken 1 allebei ten minste ‘voldoende’ 
• je de rekentoets hebt gemaakt (cijfer telt niet mee) 
• Je hebt het loopbaandossier gemaakt 
• je voldoet aan de eindcijfereisen (inclusief Nederlands en het combinatiecijfer):  

o al je eindcijfers en je combinatiecijfer een 6 of hoger zijn, of; 
o je één 5 hebt en voor de rest 6 of hoger, of; 
o je één 4 hebt, één 7 en al je andere cijfers zijn een 6 of hoger, of; 
o je twee keer een 5 hebt, één 7 en voor de rest 6 of hoger. 

Let op: Met een eindcijfer lager dan een vier ben je sowieso gezakt. 

 



Interne examentrainingen 
 
Voor alle herkansers geldt dat je deel moet nemen aan de interne examentrainingen. Deze 
vinden plaatst op vrijdag 14 juni op het 2-3 of 4-5 lesuur (zie onderstaand schema).  

 

 



 
 
 
 
 
 
 

‘Herkansingen 
 

► Elke kandidaat kan één schriftelijk algemeen vak of onderdelen van het Praktijkexamen 
herkansen. 

 
● Voor herkansingen van schriftelijke examens zijn er vaste tijdstippen. Bij herkansingen van 
centraal schriftelijke examens geldt het hoogste cijfer.  
 
● Herkansingen van Praktijkexamens (of onderdelen daarvan)  worden na het 
Praktijkexamen gedaan. Het tijdstip verschilt per afdeling. Dit wordt door de vakdocent   
medegedeeld. 
 
► Herkansingen van schriftelijke examens voor GL leerlingen worden afgenomen in het 2e  
tijdvak op 17 t/m 20 juni 2019. 

 
► Om mee te kunnen doen aan een herkansing moeten de ouders akkoord gaan met het       
gegeven  herkansingsadvies.  

 

De formulieren voor de herkansingen worden door de mentor verstrekt. Voor zowel de 
vrijwillige als de verplichte herkansingen moeten de formulieren uiterlijk donderdag 13 
juni voor 10.00 uur ingeleverd worden bij de examencommissie. Melden bij de balie. 

 

 

Examenuitslag 2e tijdvak 

 

► De kandidaat die tijdens het 1e tijdvak nog niet geslaagd was krijgt op vrijdag 28 juni 
     Om 12.00 uur bericht over het behaalde resultaat. 

 

► Met de kandidaten die alsnog niet geslaagd zijn na de herkansing wordt zo spoedig mogelijk  
    Contact opgenomen door de decaan voor een afspraak.  

 

DIPLOMA-uitreiking 
► De diploma-uitreikingen vinden plaats op: 1 Juli 2019 



 
Tot slot… 

Dit zijn misschien wel de spannendste weken in je leven. Zorg voor een goede voorbereiding, 
gezonde voeding, voldoende slaap en… vertrouw op jezelf.  

Succes! 

 
De Examencommissie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


