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LEERLINGENDRAAIBOEK EXAMEN 2021 
  
Hieronder volgt een aantal zaken die de eindexamenkandidaten gedurende de periode van het 
schriftelijk gedeelte van het examen in de gaten moeten houden. Lees het onderstaande dan ook 
aandachtig door en houd je eraan. We mogen aannemen dat je na het lezen de spelregels kent! 
  
1. De schriftelijke examens worden afgenomen in de gymzaal,  aula en in de lokalen 27 tot en met 

30  (volgens bijgevoegd rooster). 
 De ochtendzittingen voor de mavo zijn altijd van 9.00 tot 11.00 u, de middagzittingen van 13.30 

tot 15.30 u.  
 Voor de havo zijn de ochtendzittingen van 09.00-11.30/12.00 u en middagzittingen 13.30 – 

16.00/16.30 u . 
 De kandidaten die recht hebben op tijdverlenging hebben een half uur extra tijd. 
 Iedereen dient uiterlijk een half uur vóór het begin van de zitting aanwezig te zijn. Als na 

controle blijkt dat er iemand niet is, kan er nog actie ondernomen worden. Het zal niet de 
eerste keer zijn dat er iemand uit bed gebeld moet worden. 30 minuten na aanvang van de 
zitting word je niet meer toegelaten.  

  
2. Kijk altijd op het bord in de hal beneden voor mededelingen. Loop niet zomaar het lokaal/de 

zaal binnen, maar wacht op de aanwijzingen van de surveillant. 
  
3. Neem niets mee het lokaal/de zaal in, alleen datgene wat je echt nodig hebt (onder punt 8 staat 

beschreven wat je mee mag nemen de zaal in). Kladpapier is in voldoende mate aanwezig en je 
kunt er gerust naar vragen als je het nodig hebt. 

 Neem in ieder geval geen jassen, tassen, etuis, mobiele telefoons en smartwatches e.d. mee 
naar binnen. Volg hierbij de aanwijzingen van de surveillanten op. 

  
4.    Zorg ervoor dat het rustig blijft in de examenruimte. 

 Als je wat te vragen hebt, steek je je vinger op, de surveillant komt dan bij je.  
 Je mag indien noodzakelijk best naar het toilet, nadat je dit aan de surveillant gevraagd hebt. 
 Als je het lokaal verlaat (dat kan pas één uur na het begin van elke zitting), doe dat dan zo rustig 

en onopvallend mogelijk. Voor de kandidaten die nog bezig zijn, kan het bijzonder storend 
werken als je te luidruchtig bent. 

  
5. Als je de opgaven mee wil nemen naar huis, zet dan je naam erop en laat het achter op je tafel.  

Na afloop van de zitting  en controle van het ingeleverde examenwerk worden de opgaven in 
de aula of op het plein door de surveillanten uitgedeeld. 

 Als je weggaat, lever je het gemaakte werk apart aan bij de surveillant achter in de zaal en let 
op dat je werk in de juiste box terecht komt.  

  Je bent zelf verantwoordelijk voor het inleveren van je werk. 
 Controleer of overal je naam op staat en of je alles hebt ingeleverd.  

 
6. Ga niet napraten in de buurt van aula/gymzaal of lokalen.  
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HET EXAMEN  
  
  
7. Wellicht is het verstandig nog even stil te staan bij zaken die te maken hebben met het invullen 

van de antwoordenbladen. 
      

 Als je het examen maakt, zorg ervoor dat je dan alle vragen maakt. Het zal niet de eerste keer 
zijn dat iemand buiten op de gang merkt, dat hij of zij nog een aantal vragen had moeten 
maken. Een goede tip: je stopt pas wanneer je het woord EINDE ziet. Geef bij meerkeuzevragen 
het juiste of het beste antwoord met een hoofdletter.   

  
 Als het gaat om schrijven op het papier dat je van school krijgt, zorg er dan voor dat je altijd je 

naam én examennummer vermeldt. De klassenaanduiding is niet nodig. 
 Schrijf netjes en duidelijk, zonder al te veel doorhalingen en vlekken, maar in ieder geval 

leesbaar. Je krijgt dat laatste al een heel eind voor elkaar als je na elk antwoord dat je geeft een 
regel overslaat. Wanneer je je examen maakt op de laptop zorg je ervoor dat je tussentijds je 
werk opslaat. Je geeft het aan als je werk geprint kan worden en je sluit de pc pas af als je 
gecontroleerd hebt of je werk compleet is.  

 
 
WAT MAG JE TIJDENS HET EXAMEN MEENEMEN?  
 
8. Zoals eerder vermeld: jassen, tassen, etuis, telefoons en smartwatches zijn in een examenlokaal 

verboden. Wat mag je dan wel meenemen? 
 
       Voor alle vakken geldt : 
 
  Basispakket    

Het volgende basispakket is bij ieder centraal examen mavo-havo toegestaan: 
- schrijfmateriaal 
- tekenpotlood HB 
- liniaal 
- blauw en rood kleurpotlood 
- passer 
- geodriehoek 
- vlakgum 
- rekenmachine (volgens de CEVO specificaties) 
- woordenboek Nederlands (wordt niet uitgeleend door school) 

 
Alleen voor havo: 

- Beco   eenvoudige rekenmachine  
- wiskunde:  grafisch rekenmachine 

       
 Het gebruik van correctielak en het schrijven met potlood is niet toegestaan. 

  Mocht je iets niet zeker weten, vraag het dan vooraf aan de vakdocent.  
Zorg ervoor dat al je spullen in orde zijn en leg ze de avond vóór de dag van het examen klaar. 
Je voorkomt dan dat je nog snel even de school door moet rennen om achter een rekenma-
chientje of passer aan te gaan. Neem je eigen woordenboek mee; school leent geen 
woordenboeken uit.  
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9. Zorg ervoor dat op het in te leveren papier dat door de school wordt verstrekt je naam en je 
examennummer vermeld staat. 

  
10. Een kandidaat die te laat komt, mag uiterlijk tot een half uur na het begin van het examen nog 

starten. 
Hij levert zijn/haar werk in op het tijdstip dat voor de andere kandidaten geldt. 
 

11. Het is best mogelijk dat er in de komende periode nog wijzigingen of aanvullingen komen op dit 
draaiboek.  
Deze wijzigingen of aanvullingen krijg je dan zo spoedig mogelijk te horen 
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  Tijdschema van de examenperiode 2021 
  
Zie voor de lokalen het bijgevoegde lokalenrooster.  
 

1e TIJDVAK  

  

 Mavo   Havo 

Maandag 17 mei 09.00 – 11.00  ----------------- 

13.30 – 15.30  Nederlands 

09.00 – 11.30 ------------- 
13.30 – 16.30 Beco 

Dinsdag 18 mei  09.00 – 11.00   ------------  
13.30 – 15.30    Wiskunde  

09.00 – 12.00   Geschiedenis  
13.30 – 16.00   Engels  

Woensdag 19 mei  09.00 – 11.00    Aardr.kunde  
13.30 – 15.30    Frans  

09.00 – 12.00   ---------  
13.30 – 16.30   Nederlands  

Donderdag 20 mei  09.00 – 11.00    Maats.kunde  
13.30 – 15.30    Nask1  

09.00 – 11.30   --------  
13.30 – 16.00   --------  

Vrijdag 21 mei  09.00 – 11.00    -----------  
13.30 – 15.30    Economie  

09.00 – 11.30   Duits  
13.30 – 16.00   --------  

Dinsdag 25 mei  
  

09.00 – 11.00   Geschiedenis 
13.30 – 15.30    Nask2  

09.00 – 11.30   --------  
13.30 – 16.00   Frans  

Woensdag 26 mei  09.00 – 11.00    Duits  
13.30 – 15.30    Biologie  

09.00 – 11.30   ------------  
13.30 – 16.30   Wiskunde A & B  

Donderdag 27 mei  09.00 – 11.00    Muziek  
13.30 – 15.30    Engels  

09.00 – 12.00    ---------- 
13.30 – 16.30   Biologie  

Vrijdag 28 mei  
  

09.00 – 11.00    --------  
13.30 – 15.30    beeldend  

09.00 – 12.00   ------------  
13.30 – 16.30   Economie  

Maandag 31 mei  09.00 – 11.00    --------  
13.30 – 15.30    --------  

09.00 – 12.00   Maw  
13.30 – 16.00   ------------  
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2e TIJDVAK  
  

    

  Mavo  Havo  
Maandag 14 juni  
  
  

09.00 – 11.30    ---------  
13.30 – 15.30    Nederlands  
  

09.00 – 11.30    ---------  
13.30 – 16.00    Frans  

Dinsdag 15 juni  09.00 – 11.00   ------------  
13.30 – 15.30    Wiskunde  

09.00 – 12.00   Geschiedenis  
13.30 – 16.30   Beco  

Woensdag 16 juni  09.00 – 11.00    Aardr.kunde  
13.30 – 15.30    beeldend  

09.00 – 12.00   ---------  
13.30 – 16.30   Nederlands  

Donderdag 17 juni   09.00 – 11.00    Maats.kunde  
13.30 – 15.30    Nask1  

09.00 – 11.30   --------  
13.30 – 16.00   --------  

Vrijdag 18 juni  09.00 – 11.00    -----------  
13.30 – 15.30    Economie  

09.00 – 11.30   Duits  
13.30 – 16.30   economie  

Maandag 21 juni  
  

09.00 – 11.00   Geschiedenis 
13.30 – 15.30    Nask2  

09.00 – 11.30   --------  
13.30 – 16.00   --------- 

Dinsdag 22 juni  09.00 – 11.00    Duits  
13.30 – 15.30    Biologie  

09.00 – 12.00  Maw  
13.30 – 16.30  Wiskunde A&B 

Woensdag 23 juni   09.00 – 11.00    Muziek  
13.30 – 15.30    Engels  

09.00 – 12.00    ---------- 
13.30 – 16.30   Biologie  

Donderdag 24 juni  
  

09.00 – 11.00    --------  
13.30 – 15.30    --------  

09.00 – 12.00   ------------  
13.30 – 16.30   ------------  

Vrijdag 25 juni  09.00 – 11.00    Frans  
13.30 – 15.30    --------  

09.00 – 12.00   ----------  
13.30 – 16.00   Engels  
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3e TIJDVAK  
  

    

  Mavo  Havo  
Dinsdag 6 juli  
  
  

09.00 – 11.00    Nederlands, 
muziek 
13.30 – 15.30    nask 2, 
geschiedenis, aardrijkskunde 
  

09.00 – 12.00 Nederlands 
13.30 – 16.30  biologie, 
geschiedenis 

Woensdag 7 juli 09.00 – 11.00   wiskunde 
13.30 – 15.30   biologie, nask 1, 
maats.kunde 

09.00 – 12.00   economie 
13.30 – 16.30   wiskunde A 

Donderdag 8 juli 09.00 – 11.00    economie 
13.30 – 15.30    Engels, Frans  

09.00 – 12.00  wiskunde B 
13.30 – 16.00   Engels, Frans 
13.30 – 16.30   beco, maw 

Vrijdag 9 juli 09.00 – 11.00    
13.30 – 15.30   Duits 

09.00 --------- 
13.30 – 16.00   Duits 

Vrijdag 9 juli 09.00 – 11.00 Aangewezen vak 
Beeldend 
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Belangrijke data 
 
tij   

Donderdag 10 juni Bekendmaking N-termen en uitslag.     

Uitslag wordt tussen 13.00 en 14.00 uur telefonisch doorgegeven 

Kandidaten die nog niet zijn geslaagd worden met ouders op school verwacht 
vanaf 14.30 uur voor gesprek met mentor 

Kandidaten die zijn geslaagd, worden om 16.00 uur op school verwacht voor 
uitreiking van de cijferlijst 

                                                         

Vrijdag 11 juni 

 

Begeleiding door vakdocent in geval van herkansing. 

Maandag 14 juni tot en 
met 25 juni  

Tweede tijdvak volgens rooster 

Vrijdag 2 juli Bekendmaking N-termen en uitslag 
Dinsdag 6 juli Diploma-uitreiking havo 
Woensdag 7 juli Diploma-uitreiking mavo 
Dinsdag 6 juli tot en 
met vrijdag 9 juli 

Derde tijdvak volgens rooster 

Donderdag 15 juli Bekendmaking N-termen en uitslag 
Na de zomervakantie Diploma-uitreiking leerlingen derde tijdvak 

 

 
 
 

 
 
 


