Aan alle GL en TL examenkandidaten en
ter kennisneming aan hun ouders / verzorgers

Betreft

Ons kenmerk

Datum

Informatie centrale examens GL en TL

bes/trn/u19.011/corr

14 februari 2019

Beste kandidaat, geachte ouder / verzorger,
Voor je het weet zijn alle schoolexamens voorbij en gaan de Centrale Examens van start. In deze brief
vind je alle informatie die nodig is om je goed voor te bereiden op deze spannende tijd.
1. Belangrijke data
In de week van 11 februari worden de uitslagen van de rekentoetsen uit januari bekendgemaakt. Je
ontvangt die resultaten via je mentor c.q. magister. Leerlingen die, in die periode, 3F willen doen in
plaats van 2F kunnen zich t/m vrijdag 22 februari, per mail, opgeven bij de heer Elias
r.elias@hoofdvaartcollege.nl Voorwaarde is wel dat je minimaal een 9 hebt gehaald voor 2F.
De deadline voor SE-cijfers is op 29 maart. De rapportvergaderingen zijn op 1 april. Op dinsdag 2 april
kan je dan afspraken maken met je mentor over de eventuele herkansingen. Op vrijdag 5 april zijn de
laatste herkansingen voor de AVO-vakken van leerjaar 4.
In de week van 8 april begint voor de leerlingen GL op het Hoofdvaart College het Centraal Schriftelijk
en Praktisch Examen (CSPE). Dit is het landelijk examen voor het praktijkvak. Je ontvangt het rooster
van de dagen waarop dit CSPE is gepland via je praktijkdocent en/of je mentor. Het staat ruim op tijd
ook op de website. Als je geen CSPE hebt, heb je les volgens het rooster in magister. Houdt het rooster
dus dagelijks goed in de gaten. De lessen vanaf 15 april zullen uiteraard in het teken staan van
examentraining. Het spreekt voor zich dat deze lessen verplicht zijn voor alle leerlingen.
Op dinsdag 9 april zijn de vaststellingsvergaderingen van alle SE-cijfers. Mochten jij of je
ouders/verzorgers het niet eens zijn met de gegevens zoals die voor jou in magister staan, dan kan er
gereageerd worden tot uiterlijk 10 april om 12.00 uur.
Het 1e tijdvak van het Centraal Schriftelijk Examen (CSE) voor de Gemengde - en de Theoretische
Leerweg start op 9 mei.
De bekendmaking van de normering c.q. uitslag van het examen (praktijk en theorie) is op woensdag
12 juni. Op deze dag word je vanaf 14.00 uur gebeld door je mentor met de uitslag hiervan. Om 17.00
uur ontvangen wij de geslaagde leerlingen op school. De volgende ochtend,13 juni, kun je om 10.00 uur
terecht bij je mentor voor overleg over een eventueel herexamen voor je praktijkvak óf een AVO-vak.
Daarvoor kun je je diezelfde donderdag tussen 10.00 – en 12.00 uur opgeven bij de heer Elias of de
heer Kempers in de kamer naast lokaal 010.
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Van 17 - t/m 20 juni zijn de herexamens (het 2e tijdvak) voor de AVO-vakken. De normering daarvan is
bekend op vrijdag 28 juni.
De uitreiking van de diploma’s zullen plaatsvinden op woensdag 3 juli.

2. Belangrijke gegevens
Zorg dat je bij ieder examen 15 minuten van tevoren bij de blokken in de hal aanwezig bent. Je wordt
daar op tijd opgehaald. Kom je te laat dan mag je naar binnen tot 30 minuten na aanvang van het
examen. Die tijd mag je overigens niet “inhalen” aan het eind van het examen.
Ben je ziek, zorg dan dat je ’s ochtends voor 8.10 uur telefonisch, door één van je ouders, wordt
afgemeld zoals in de schoolgids staat vermeld. Alleen dan heb je het recht om in te halen. Herkansen
(en eventueel nog inhalen van een eerder niet gemaakte toets) is alleen mogelijk in het 2e tijdvak. Dit is
van 17 - t/m 20 juni.
Leerlingen met dyslexie, een clusterbeschikking of een andere officieel vastgestelde beperking hebben
recht op 30 minuten extra examentijd. Dit geldt ook voor het CSPE. Mocht je er aan twijfelen of je om
wat voor reden dan ook recht hebt op een aangepast examen, neem dan contact op met je mentor. Dit
geldt mogelijk ook voor niet in Nederland geboren leerlingen die korter dan 6 jaar in Nederland zijn.
Denk aan het meenemen van de toegestane hulpmiddelen (kijk voor verdere informatie in de digitale
examenkrant op www.mijneindexamen.nl)
Let op: lenen van elkaar mag niet. Mobiele telefoons en/of andere digitale apparaten zijn niet
toegestaan in de examenruimte!
Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Leerlingen (en ouders) denken soms dat
iedere periode tussen de verschillende examenonderdelen vrij is voor iedereen. Wij wijzen er met
nadruk op dat bijzondere omstandigheden kunnen leiden tot een landelijke, regionale of tot het
Hoofdvaart College beperkte aanpassing van het examenprogramma. De reguliere vakanties gelden
ook, of misschien wel juist, voor examenkandidaten.
Heb je verder nog vragen? Bespreek die dan eerst met je mentor. De meeste informatie is ook te
vinden in de schoolgids en op onze website: www.hoofdvaartcollege.nl
Wij wensen je uiteraard een succesvolle afronding van dit schooljaar toe!

Met vriendelijke groet,
Schoolleiding, leden examencommissie, docenten en mentoren 4e leerjaar
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Alle data op een rijtje:
Datum

Activiteit

Opmerkingen

In de week
van 11 februari
Voor 22
februari

Bekendmaking resultaten rekentoets 2e periode

Bekendmaking aan leerlingen via mentor of
magister

Opgave 3e periode rekentoetsen 3F (zie info)

Per mail naar R.Elias

5 t/m 8 mrt.

Rekentoetsen voor alle vierdejaars

Iedereen wordt ingeroosterd.

1 t/m 5 april

Examentrainingen CSPE

Via rooster of via modules.

5 april

Herkansingen SE

Afspraak maken op 10 april.
Rooster via mentor en website.

8 t/m 12 april

Start CSPE GL

Rooster via mentor en website.

9 april

Vaststellingsvergadering SE

15 t/m 18 april

Examentraining op het Hoofdvaart College

6 t/m 9 mei

Examentraining op het Hoofdvaart College

Meivakantie

Examentraining Lyceo

Rooster wordt later bekend gemaakt.
Rooster wordt later bekend gemaakt.

Hierover heeft u een brief ontvangen

17 t/m 20 juni

Bekendmaking normering CSPE en CSE
Overleg herkansing
Opgave herkansing door leerlingen zelf
Start 2e tijdvak CSE

Do 9 mei 13.30 - 15.30
Bio
Vrij 10 mei 13.30 - 15.30
NE
Ma 13 mei 9:00 - 11:00
Dui
Ma 13 mei 13.30 - 15.30
Eco
Di
14 mei 13.30 - 15.30
Nask
Do 16 mei 13.30 - 15.30
Wisk
Vrij 17 mei 13.30 - 15.30
Eng
Ma 20 mei 9.00 - 11.00
MK
Mentoren bellen alle leerlingen vanaf 14.00 uur
Vanaf 10.00 uur bij de mentor
Kamer ELS/KMS tussen 10.00 - en 12.00 uur
Rooster volgt nog

28 juni

Bekendmaking normering 2e tijdvak

Mentoren bellen in de loop van de middag

3 juli

Diploma uitreiking!

Uitnodiging volgt later!

9 - t/m 17 mei

12 juni
13 juni

Start 1e tijdvak CSE GTL
CSE GTL
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