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1. Inleiding
Beste atheneum-examenkandidaat en ouders/verzorgers,
Nog even en dan is het zover: over enkele weken begin je aan het centraal eindexamen. Het is altijd al
een bijzondere periode en door de coronasituatie is dat nog extra het geval.
In de komende periode vindt de afronding van het schoolexamen plaats. Het is belangrijk dat je je
schoolexamenresultaten goed controleert. Na controle en ondertekening staan de gegevens van het
schoolexamen vast. Deze gegevens gaan naar de Inspectie van het Onderwijs en kunnen niet meer
worden gewijzigd.
De meeste voorbereiding heb je uiteraard al gedaan. Samen met je docenten heb je de examenstof geoefend en herhaald, zodat je niet voor verrassingen komt te staan. De meivakantie geeft je de ruimte
om de laatste ‘puntjes op de i’ te zetten, maar vooral ook de ruimte om uitgerust en ‘top-fit’ aan het
examen te beginnen.
Met het centraal eindexamen rond je je atheneum-opleiding af. Het bijzondere van het centraal eindexamen zit hem ook in de sfeer. Die is anders dan tijdens de schoolexamens: met elkaar in de sportzaal, verzegelde opgaven, strenge regels en de laatste keer dat je een toets krijgt voor een vak.
Mocht je het fijn vinden om even te kijken hoe de examenzaal eruitziet dan kun je, op maandag 12 mei,
voor aanvang van de examens een bezoekje aan de examenzaal brengen. Je kunt je hiervoor per mail
opgeven bij mevrouw Groen.
Namens alle docenten wensen wij jou heel veel succes met de afronding van de schoolexamens en de
voorbereiding en het afleggen van de Centrale Examens.
Met vriendelijke groet,

Mw. C. Groen, examensecretaris havo/atheneum
Mw. A.F. Kreuger-de Graaf, afdelingsleider havo/atheneum
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2. Wat moet af zijn voordat je
met het eindexamen begint
Je mag meedoen aan het centraal eindexamen als je het schoolexamen volledig hebt afgerond. Dat wil
zeggen dat je alle toetsen, praktische opdrachten en handelingsdelen die in het PTA staan, moet hebben gemaakt. Alle handelingsdelen moeten de beoordeling ‘voldoende’ of ‘goed’ hebben. Daarnaast
moet je LO met de beoordeling ‘voldoende’ of ‘goed’ hebben afgerond.

3. Belangrijke data: keuze tijdvak,
tijdvakken, herkansing en uitslag
15 april maar uiterlijk 22 april

Liefst voor 15 april maar uiterlijk 22 april moet
de leerling via de Magister-app doorgeven in welk
tijdvak hij/zij de examens wil afleggen

17 mei t/m 1 juni 2021

Afname Examens tijdvak 1

Donderdag 10 juni 2021

Uitslag Tijdvak 1

14 juni t/m 25 juni 2021

Tijdvak 2 (eerste afnames en herkansingen)

Vrijdag 2 juli 2021

Uitslag Tijdvak 2

6 t/m 9 juli 2021

Tijdvak 3

Donderdag 15 juli 2021

Uitslag Tijdvak 3

Zie bijlage 1 voor vakken, data en tijden.

4. Alle informatie op een site
Weet je even niet meer wat je moet leren voor het examen? Wil je graag oefenen? Je examenrooster
checken? Of nog even precies nalezen wanneer je geslaagd bent? Voor alle informatie over het centraal
examen 2021 kun je het beste de volgende site gebruiken: mijneindexamen.nl.
Op mijneindexamen.nl kun je je persoonlijke examenrooster instellen door een niveau en vakkenpakket te selecteren. Bij ieder vak staat welke hulpmiddelen zijn toegestaan en na afname verschijnt de
link naar het correctievoorschrift. De site geeft hiermee elke leerling een overzicht op maat van zijn/
haar examenperiode.
Als je jouw examens spreidt over het eerste en het tweede tijdvak, kun je uit beide tijdvakken je examens selecteren. Dus ook dan is het mogelijk om een rooster op maat samen te stellen.
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5. Oefenen
Op mijneindexamen.nl vind je ook de link naar examenkompas: examenkompas (citolab.nl). Hier kun
je een oud examen maken om te oefenen. Na het maken en nakijken zie je direct wat goed gaat. Maar
ook waar je nog mee aan de slag moet. Je hebt geen inlog of docent nodig. Voor Kunst Algemeen kunnen kandidaten zich voorbereiden via oefenen.facet.onl.

6. Waar zijn de examenzittingen,
wat mag wel en wat mag niet?
Alle examens, behalve kunst algemeen, vinden voor atheneum plaats in de B01 sportzaal in de school.
Kunst algemeen examen is in lokaal: D012/D013
Bij alle zittingen dien je de coronamaatregelen zoals een mondkapje, hygiëne en onderlinge afstand
te volgen.
Ook buiten de examenzaal gelden de coronamaatregelen.
De gang van zaken rondom het examen is geregeld in het examenreglement, wiringherlant.nl. Dit reglement is te vinden op de website van de school onder het tabblad ‘leerlingen’ en vervolgens ‘examens’. Dit reglement bevat onder meer belangrijke regels omtrent aan- en afwezigheid. Lees dit reglement goed door.
Zorg dat je een kwartier voor aanvang van het examen aanwezig bent bij de B01 zaal. Omdat je de
examenzaal niet mag betreden terwijl je in het bezit bent van een mobiele telefoon, smartwatch, jas,
tas en etui raden we je aan deze zaken thuis te laten. Neem in een doorzichtig tasje/zakje een pen/
potlood en rekenmachine mee. Bij het betreden van de examenzaal volg je daar de aanwijzingen van
de surveillant.
In de examenzaal ligt op de tafel waar jij plaats moet nemen, een kaartje met daarop je examennummer, naam en klas.
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7. Hulpmiddelen
Vak

Basispakket, bestaande uit:

Hulpmiddel

Alle vakken

• Schrijfmateriaal

zelf meenemen

• Tekenpotlood
• Blauw en rood kleurpotlood
• Liniaal met millimeterverdeling
• Passer
• Nietmachine
• Geometrische driehoek
• Vlakgum
• Rekenmachine
• Flesje water
• Millimeterpapier

verstrekt de school

n.b. gebruik van Tipp-ex is niet toegestaan;
het examen wordt daardoor ongeldig verklaard.
Alle schriftelijke examens

Woordenboek Nederlands

verstrekt de school

Moderne vreemde talen

Woordenboek naar en van de doeltaal

verstrekt de school

Wiskunde A en B

• Grafische rekenmachine in examenstand

zelf meenemen

n.b. een gewone rekenmachine is bij wiskunde
niet toegestaan

Biologie, natuurkunde, schei-

• Roosterpapier in cm2

verstrekt de school

Binas 6e editie of Sciencedata

verstrekt de school

kunde
Aardrijkskunde

Een Atlas is niet langer toegestaan bij het
centraal examen

Kunst Algemeen

Computer

Verstrekt de school

8. Wat gebeurt er met jouw examenwerk?
Jouw werk wordt door twee examinatoren nagekeken: je eigen docent en een tweede corrector van een
andere school ergens in het land. Zij kijken het werk na volgens een correctiemodel. Het correctiemodel kun je na afloop van het examen o.a. vinden op mijneindexamen.nl Het aantal punten dat je hebt
gehaald, wordt door de administratie verwerkt. Op de dag van de uitslag krijgt de school van het CvTE
(College voor Toetsen en Examens) de normering. De computer berekent vervolgens per vak jouw eindcijfer. Pas dan kan worden bepaald of je geslaagd bent.
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9. De uitslag van het examen
Er zijn drie dagen waarop de uitslagen bekend worden gemaakt:
Donderdag 10 juni 2021
Uitslag van examens die in het eerste tijdvak afgelegd zijn.
•

Uitslag van examens die in het eerste tijdvak afgelegd zijn.
Alléén voor kandidaten die voor alle vakken het examen in tijdvak 1 afleggen kan worden
vastgesteld of zij voor het eindexamen geslaagd zijn.

Kandidaten die het volledige examen hebben afgelegd
Kandidaten die het volledige examen hebben afgelegd worden tussen 15.00 en 15.30 uur telefonisch
door de mentor op de hoogte gebracht van de uitslag. Zorg ervoor dat je in die tijd telefonisch bereikbaar bent en dat je telefoonnummer bij de mentor bekend is.
Gezakte kandidaten worden om 16.00 uur op school verwacht (lokaal D0-6/7) voor een gesprek met de
mentor en/of examensecretaris om hun voorlopige cijferlijst op te halen en de verdere gang van zaken
met betrekking tot het herexamen te bespreken.
Geslaagde kandidaten worden om 17.00 uur op school verwacht (in de Zuiderzeehal) om hun voorlopige
cijferlijst op te halen. De voorlopige cijferlijst heb je nodig voor je vervolgopleiding. Ook wordt bekend
gemaakt hoe je je moet opgeven als je wilt herkansen.
Kandidaten die een deel van het examen hebben afgelegd
Kandidaten die een deel van het examen hebben afgelegd worden tussen 15.00 en 15.30 uur gebeld
over de uitslag die zij hebben behaald voor de afgelegde vakken.
Zij worden op donderdag 10 juni om 16.00 uur op school verwacht (lokaal D0-6/7) om een eventuele
herkansing in tijdvak 2 van een van de afgelegde examens te bespreken.
Vrijdag 2 juli 2021
Uitslag van examens en herkansingen die afgelegd zijn in tijdvak 2.
•

Voor kandidaten die hun examens hebben gespreid over tijdvak 1 en 2 kan worden vastgesteld
of zij voor het eindexamen geslaagd zijn.

•

Voor kandidaten die herexamen hebben gedaan voor 1 of 2 vakken uit tijdvak 1 kan worden
vastgesteld of zij hun resultaat hebben verbeterd en indien dat nog niet het geval was, of zij
alsnog geslaagd zijn voor het eindexamen.
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Kandidaten die het volledige examen hebben afgelegd
Kandidaten die het volledige examen hebben afgelegd worden tussen 15.00 en 15.30 uur telefonisch
door de mentor op de hoogte gebracht van de uitslag. Zorg ervoor dat je in die tijd telefonisch bereikbaar bent en dat je telefoonnummer bij de mentor bekend is.
Gezakte kandidaten worden om 16.00 uur op school verwacht (lokaal D0-6/7) voor een gesprek met de
mentor en/of examensecretaris om hun voorlopige cijferlijst op te halen en de verdere gang van zaken
met betrekking tot het herexamen te bespreken.
Geslaagde kandidaten worden om 17.00 uur op school verwacht (in de Zuiderzeehal) om hun voorlopige
cijferlijst op te halen. De voorlopige cijferlijst heb je nodig voor je vervolgopleiding. Ook wordt bekend
gemaakt hoe je je moet opgeven als je wilt herkansen.
Donderdag 15 juli 2021
Uitslag van examens en herkansingen die in tijdvak 3 zijn afgelegd.
Kandidaten worden tussen 12.00 en 12.30 uur telefonisch door de mentor op de hoogte gebracht van
de uitslag. Zorg ervoor dat je in die tijd telefonisch bereikbaar bent en dat je telefoonnummer bij de
mentor bekend is.
Gezakte kandidaten worden om 14.00 uur op school verwacht (lokaal D0-6/7) voor een gesprek met de
mentor en/of examensecretaris om hun voorlopige cijferlijst op te halen en de verdere gang van zaken
met betrekking tot het vervolg van hun opleiding te bespreken.
Geslaagde kandidaten worden op donderdag 15 juli om 14.30 uur op school verwacht (lokaal D-06 D-07)
om hun voorlopige cijferlijst en op te halen. De voorlopige cijferlijst heb je nodig voor je vervolgopleiding.

10. Boeken inleveren en diplomauitreiking
Over het boeken inleveren volgt later bericht.
De datum waarop de diplomauitreiking plaatsvindt voor kandidaten die in tijdvak 1 en tijdvak 2
geslaagd zijn wordt nog bepaald. Wij verwachten hier half mei bericht over te kunnen geven.
De diplomauitreiking vindt voor kandidaten die in tijdvak 3 geslaagd zijn plaats op donderdag 15
juli 2021. De invulling wordt nog nader bepaald.
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Bijlage examenrooster atheneum
Onderstaand rooster is vastgesteld door het CvTE ( CvTE-19.00563). Niveau vwo
Afnamemoment 1e tijdvak

Tijdstip

Examens

maandag 17 mei 2021

13:30-16:30

wiskunde A vwo

13:30-16:30

wiskunde B vwo

09:00-12:00

geschiedenis vwo

13:30-16:00

Frans vwo

woensdag 19 mei 2021

13:30-16:30

biologie vwo

donderdag 20 mei 2021

13:30-16:00

Engels vwo

vrijdag 21 mei 2021

13:30-16:30

Nederlands vwo

dinsdag 25 mei 2021

13:30-16:30

economie vwo

woensdag 26 mei 2021

13:30-16:30

scheikunde vwo

donderdag 27 mei 2021

09:00-11:30

Duits vwo

vrijdag 28 mei 2021

09:00-12:00

aardrijkskunde vwo

13:30-16:30

natuurkunde vwo

09:00-12:00

kunst (algemeen) vwo

13:30-16:30

bedrijfseconomie vwo

Afnamemoment 2e tijdvak

Tijdstip

Examens

maandag 14 juni 2021

13:30- 16:30

Nederlands vwo

dinsdag 15 juni 2021

09:00- 12:00

geschiedenis vwo

13:30- 16:30

scheikunde vwo

woensdag 16 juni 2021

13:30- 16:30

biologie vwo

donderdag 17 juni 2021

13:30- 16:00

Engels vwo

vrijdag 18 juni 2021

13:30- 16:30

wiskunde A vwo

13:30- 16:30

wiskunde B vwo

09:00- 12:00

kunst (algemeen) vwo

13:30- 16:30

economie vwo

09:00- 12:00

aardrijkskunde vwo

13:30- 16:30

natuurkunde vwo

09:00- 11:30

Duits vwo

13:30- 16:30

bedrijfseconomie vwo

13:30- 16:00

Frans vwo

dinsdag 18 mei 2021

maandag 31 mei 2021

maandag 21 juni 2021
dinsdag 22 juni 2021
woensdag 23 juni 2021
vrijdag 25 juni 2021
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Afnamemoment 3e tijdvak

Tijdstip

Examens

dinsdag 6 juli 2021

09:00-12:00

Nederlands vwo

13:30-16:30

natuurkunde vwo

13:30-16:30

scheikunde vwo

13:30-16:30

geschiedenis vwo

09:00-12:00

wiskunde B vwo

13:30-16:30

wiskunde A vwo

13:30-16:30

biologie vwo

13:30-16:30

bedrijfseconomie vwo

09:00-12:00

economie vwo

09:00-12:00

kunst (algemeen) vwo

13:30-16:00

Frans vwo

13:30-16:00

Engels vwo

13:30-16:30

aardrijkskunde vwo

woensdag 7 juli 2021

donderdag 8 juli 2021
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