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Op weg naar het examen
Datum

februari Eerste ronde digitale proefexamens basis en kader 

maart Examenboekje wordt uitgedeeld

1 april t/m 12 april CSPE’s basis, kader, gemengde leerweg

1 april t/m 11 april Toetsen (mondeling en schriftelijk, persoonlijk rooster)

4 april t/m 8 mei Proefexamens

15, 16, 17, 18 april Examentrainingen (modules)

15 april Deadline cijfers 

17 april 12:00 uur Akkoordverklaringen tekenen

9 mei start centrale examens

24 mei Eerste tijdvak is afgelopen: laatste schooldag 

Woensdag 12 juni

Vrijdag 14 juni

Uitslag eerste tijdvak 

Opgave herkansingen voor 12:00 uur

17 t/m 19 juni Herexamens

Vrijdag 28 juni Uitslag tweede tijdvak + diploma-uitreiking



Thuis oefenen
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http://oefenen.facet.onl/facet/pages/oefen/start  (digitale examens) alleen voor basis en kader

www.examensite.nl

www.examenblad.nl  onder het kopje examendocumenten treft u de examenopgaven en 

antwoorden aan.

www.mijneindexamen.nl  handig voor examendata GT, hulpmiddelen etc.

www.examens-oefenen.nl

https://www.examenoverzicht.nl  bundels met samenvattingen van de examenstof, video’s over 

examenonderwerpen per vak en niveau.

www.economiepagina.com  onderwerpen van economie per niveau en hoofdstuk uitgewerkt.

www.biologiepagina.nl  onderwerpen van biologie per niveau en hoofdstuk uitgewerkt (ook 

filmpjes van schooltv worden aanbevolen)

http://oefenen.facet.onl/facet/pages/oefen/start
http://www.examensite.nl/
http://www.examenblad.nl/
http://www.mijneindexamen.nl/
http://www.examens-oefenen.nl/
https://www.examenoverzicht.nl/
http://www.economiepagina.com/
http://www.biologiepagina.nl/


In de klas tot 9 mei:
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• SE afronden, PTA moet helemaal afgerond zijn (voor 15 april)

• Toetsen schriftelijk en mondeling

• Proefexamens

• Examentrainingen



Wat vragen we van U?
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• De voortgang via magister in de gaten houden

• Helpen bij plannen

• Overhoren

• Bijbaantjes afstemmen

• Alle focus op het examen leggen.

• Stimuleren bij het maken van de oefenexamens



Voortgang bewaken
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• Ouders en risicoleerlingen zijn uitgenodigd voor (vervolg)gesprek bij de 

examencommissie. 

• Er zijn resultaatafspraken gemaakt.

• 15 april deadline cijfers, alle PTA onderdelen moeten afgerond zijn: niet klaar betekent 

geen examen.



Slaag- zak regeling, je bent geslaagd als:
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- het gemiddelde van je CE ten minste 5,5 is

- je voor Nederlandse taal minimaal het eindcijfer 5 hebt 

behaald;

- Je één 5 hebt behaald en voor de overige examenvakken 

een 6 of hoger, óf

- Je een 4 hebt behaald en voor de overige examenvakken 

een 6 of hoger en een 7 of hoger,



Vervolg

22-3-2019 8

- Je voor twee van je examenvakken het eindcijfer 5 hebt behaald 

en voor je overige examenvakken een 6 of hoger waarvan ten 

minste één 7 of hoger.

- De rekentoets dient ten minste één keer te worden afgelegd als 

verplicht onderdeel van het eindexamen en het resultaat wordt 

vermeld op de cijferlijst bij het diploma.

- Voor GT moet het profielwerkstuk afgerond zijn met een V of G



Basis en Kader beroepsgericht
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• Het cijfer behaald voor het cspe telt één keer mee in het berekenen van het 

gemiddelde over de ce’s. Dit gemiddelde moet ten minste een 5,5 zijn.

• Het eindcijfer voor het profielvak en het combinatiecijfer voor de beroepsgerichte 

keuzevakken tellen elk één keer mee bij het beantwoorden van de vraag of een 

leerling geslaagd is.



Gemengde leerweg beroepsgericht
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• Vanwege de geringe omvang van het profielvak en ook het aantal verplichte 

beroepsgerichte keuzevakken in de GL, worden de eindcijfers voor de beroepsgerichte 

vakken gecombineerd tot één combinatiecijfer GL.

• Het cijfer voor het cspe telt één keer mee in het berekenen van het gemiddelde over de 

ce’s. Dit gemiddelde moet ten minste een 5,5 zijn.



Samengevat 
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• Je mag een 4 of twee keer een 5 hebben op je eindlijst maar dan moet je tenminste 

één 7 hebben . 

• Gemiddelde cijfer CE minimaal 5.5

• Nederlands minimaal 5

• GT: profielwerkstuk moet met een V of G afgerond worden

• BKGT: rekentoets moet minimaal 1 keer gemaakt (becijferd) zijn.



Aanmelden vervolgopleiding
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• Voor 1 april

• Zelf aanmelden!

• Via de website van de school

• Voor een aantal opleidingen geldt: hoe eerder, hoe beter

• Defensie? → “Plan B!”

• Opleiding met auditie of test?  → “Plan B!”

• HAVO-4?  → “Plan B!”

• Opleidingen met testen / audities moeten al aangemeld zijn.

Voor hulp en vragen: mheller@ubboemmius.nl

mailto:mheller@ubboemmius.nl


Dyslexie GL / TL leerlingen
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Vervolg van de ouderavond in lokaal 12 door dhr. Dijk.


