Aan de eindexamenkandidaten
VWO-6 en hun ouders

Draaiboek
Eindexamen 2019
VWO
Leerdam, maart 2019

Beste examenkandidaten,
Het eindexamen komt nu rap in zicht.
Hierbij de belangrijkste zaken en afspraken van de komende periode nog eens op een rij gezet. Je
zult begrijpen dat het voor een ieder uiterst belangrijk is zich aan de gemaakte afspraken te houden.
Vergissingen of vergeetachtigheid kunnen in een examentijd zeer nare gevolgen hebben.
Dus .......... bewaar dit draaiboek goed !!
1.

Laatste schoolweken:
Herkansingen:
Op vrijdag 5 april zijn de laatste herkansingen. Je mag dan een vak uit periode 3 herkansen
en nog één vak uit periode 1 t/m 3. Eerder herkanste vakken mogen niet opnieuw herkanst
worden. Bekijk de regels voor herkansingen in je PTA-reglement.
Examentrainingen:
Op 1 april starten de examentrainingen. Deze duren tot en met woensdag 17 april. De examentrainingen helpen je gericht te studeren en jezelf optimaal voor te bereiden op de examens. Je kunt keuze maken uit veel onderwerpen en modules. Bepaalde onderdelen zijn verplicht, zoals de exameninstructie op 15 april en een proefexamen op 16 april. De trainingen
worden afgesloten met een gezellige High Tea op woensdag 17 april. Zie voor meer informatie het boekje over de examentrainingen.
Examenuitje:
Op donderdag 18 april is het uitstapje naar Disneyland Paris.

2.

Vaststelling eindcijfer Schoolexamen:
Op maandag 15 april ontvang je het overzicht van de eindcijfers van het schoolexamen en
een overzicht van je Plusdocument. Deze overzichten worden uitgedeeld tijdens de exameninstructie. Iedereen is op dit moment aanwezig. Je controleert je persoonlijke gegevens; de
cijfers en vakken; titel van het profielwerkstuk e.d.
Bij geconstateerde fouten in de cijfers neem je meteen contact op met de docent en daarna
met mij. Voor fouten in je persoonlijke gegevens ga je naar de leerlingenadministratie.
Na de controle lever je het strookje voor akkoord uiterlijk woensdag 17 april om 09.00 uur persoonlijk bij mij in. Na dit inleveren is er geen verhaal meer mogelijk en worden de definitieve
eindcijfers opgestuurd naar de inspectie.

3.

Bibliotheekboeken/kluisjes:
Uiterlijk 12 april worden alle in je bezit zijnde bibliotheekboeken ingeleverd.
De kluissleutel moet uiterlijk 22 mei ingeleverd zijn (na je laatste examen). Je krijgt hiervoor
tijdens één van je examens een envelop. Deze envelop lever je in bij de receptie.

4.

Boeken inleveren:
De inleverdatum en het tijdstip voor het inleveren van de boeken is voor jullie op
maandag 15 juli van 12.45-13.00 uur in de gymzaal. Na 13.00 uur is de gymzaal gesloten. Je
moet je inleverlijst meenemen.
Alle andere boeken, die je van je docenten hebt gekregen gedurende het cursusjaar, lever je
in bij deze docenten.

5.

Het Examen:
Het examen vindt plaats in een gymzaal aan de Eksterlaan. Leerlingen met verlengde tijd zit-

ten in de mediatheek. Het examenrooster ontvang je tijdens de exameninstructie op maandag
15 april (6e en 7e uur) . Kijk goed op het examenrooster in welke ruimte je moet zijn.
Zorg dat je tenminste 15 minuten voor tijd aanwezig bent in de zaal.
Bij verhindering moet er direct contact op worden genomen met de school (teamleider).
In het examenreglement staan belangrijke regels omtrent het examen. Neem dit nog eens
door en bespreek ze thuis, zodat ook je ouders/verzorgers hiervan op de hoogte zijn. Niet (tijdig) afmelden heeft ernstige gevolgen.
6.

Uitslag woensdag 12 juni:
Zorg er allemaal voor dat je bereikbaar bent. Indien je onder een ander nummer bereikbaar
bent dan in Som staat, geef dit dan aan je mentor door.
Woensdag 12 juni belt de mentor tussen 13.00 en 13.30 uur de leerlingen die in eerste instantie nog niet geslaagd zijn.
Nog niet geslaagde leerlingen worden woensdag 12 juni vanaf 14.30 uur verwacht in
mijn kamer om de brief met de voorlopige uitslag en het herkansingsformulier te
ontvangen. Van je mentor krijg je te horen hoe laat je precies verwacht wordt.
Leerlingen die zijn geslaagd worden tussen 13.45 en 14.30 uur gebeld door een medewerker
van de school. Deze leerlingen worden uitgenodigd om tussen 16.30 (niet eerder) en 17.00
uur de brief met de voorlopige uitslag en evt. herkansingsformulier op te komen halen. Tevens
is er dan gelegenheid om elkaar te feliciteren.
Uiterlijk donderdag 13 juni om 09.00 uur lever je het herkansingsformulier in bij de
teamleider.
Als je afziet van herkansing of je niet tijdig aanmeldt, dan wordt de eerste uitslag automatisch
de definitieve uitslag.

7.

Herkansing (2e tijdvak) start op maandag 17 juni:
De herkansingen starten op maandag 17 juni en duren tot en met woensdag 19 juni. Op 20
juni zijn de herkansingen voor vakken die niet op school plaats vinden maar ergens anders in
het land (z.g.n. aangewezen vakken. Voor het vwo is dat het vak tekenen. Het rooster voor de
herkansingen ontvang je tegelijk met het examenrooster op 15 april.
Let op! Het ministerie van onderwijs laat het volgende weten: voor eventualiteiten waarbij de
geheimhouding voor de examens geschonden is of afname niet mogelijk is, treedt een continuïteitsplan in werking. In het meest ingrijpende noodscenario kunnen één of meer centrale
examens worden uitgesteld en kan het eerste en tweede tijdvak zich uitstrekken tot het moment van de aanvang van de vroegste zomervakantie (aanvangsdatum 6 juli 2019, volgens
het overzicht schoolvakanties 2018-2019 van het ministerie van OCW). Het eerder plannen
van vakanties is dus voor je eigen risico.

8.

Uitslag herkansing (2e tijdvak) op vrijdag 28 juni :
Alle herkansers ontvangen vrijdag 28 juni tussen 11.00 en 11.30 uur een
telefoontje met de uitslag.

9..

Diploma-uitreiking:
Deze vindt plaats op donderdag 11 juli in de aula van de Eksterlaan.
Aanvang uitreiking: 19.30 uur. De school is open vanaf 19.00 uur.
Behalve ouders, zijn vrienden en familieleden ook van harte welkom, op deze,
feestelijke uitreiking.

Zo, dat is de planning voor de komende tijd. Zet de data in je agenda. Geef ze ook thuis door. Hang
dit op een goed zichtbare plaats en ........... VERGIS je niet !!!
Sterkte in de examentijd en veel succes gewenst namens alle medewerkers.
Drs. M.C. Klopper,
Teamleider vwo en tweetalig onderwijs

