Centraal Examen VMBO
theoretische leerweg

2021

Informatie voor leerlingen en ouders

Vooraf
Beste leerlingen,

Maandag 17 mei a.s. start het centraal examen 2021. Wij hebben alle belangrijke informatie in dit
boekje bij elkaar gezet. Lees dit boekje in ieder geval goed, laat het ook je ouder(s)/verzorger(s)
lezen en zorg er in ieder geval voor dat het rooster van jouw examen bij meerderen in jouw
omgeving bekend is!

Heel veel succes toegewenst.

Hartelijke groet,

Jeroen Beekmans, voorzitter examencommissie
M. van Veghel, examensecretaris
H. van de Wardt, toetscoördinator
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Jaarplanning
Maandag 15 maart

Start CPE 4TL

Maandag 29 maart

Start mondelingen 4TL (t/m 19 apr)

Vrijdag 2 april

Herkansingen nr. 2 leerjaar 4

Donderdag 8 april

Start toetsweek SE t/m 19 april

Maandag 19 of dinsdag 20 april Start examentraining t/m 29 april
Donderdag 22 april

Uitreiking officiële SE-cijferlijst

Vrijdag 23 april uiterlijk 12:00u

Ondertekende SE-cijferlijst retour bij de mentor of de plaatsvervanger. Ook
opgave 1e en 2e tijdvak. Niet tijdig ingeleverd houdt in dat de school beslist.

Vrijdag 30 april

Laatste lesdag

Maandag 17 mei

Start 1e tijdvak Centraal Schriftelijk Examen t/m 28 mei.

Donderdag 10 juni

Uitslagdag 1e tijdvak en opgave herkansingen. Je moet
telefonisch bereikbaar zijn. Daarna word je op school
verwacht. Nadere info volgt.

Maandag 14 juni

Start 2e tijdvak Centraal Schriftelijk Examen t/m 23 juni.

Vrijdag 2 juli

Uitslagdag 2e tijdvak en opgave herkansingen. Je moet
telefonisch bereikbaar zijn. Daarna word je op school
verwacht. Nadere info volgt.

Dinsdag 6 juli

Start 3e tijdvak Centraal Schriftelijk Examen t/m 9 jul.

Dinsdag 13 juli

Diploma uitreiking VMBO TL. Uitnodiging volgt.

Donderdag 15 juli

Uitslagdag 3e tijdvak. Je moet telefonisch bereikbaar zijn.
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Centraal Praktijk Examen (CPE)
Op maandag 15 maart is kunst II in de theoretische leerweg gestart met het CPE. De kandidaten
zijn over het rooster, de regels en afspraken voorbereid en geïnformeerd door de vakdocent.

Afsluiting Schoolexamen (SE)


Op donderdag 22 april moet je op school zijn om de officiële SE-cijferlijst op te halen bij
de mentor (of plaatsvervanger).



Op deze lijst moet worden ingevuld of je in het eerste of tweede tijdvak examen wil
doen.



De cijferlijst moet ondertekend worden ingeleverd bij de mentor (of plaatsvervanger)

Als je wil, mag de lijst meegenomen worden om thuis te laten zien. Denk erom dat de lijst
uiterlijk vrijdag 23 april om 12:00 uur ondertekend moet worden ingeleverd bij de mentor (of
plaatsvervanger). Niet tijdig ingeleverd houdt in dat de school beslist in welk tijdvak je examen doet.

Controleer de lijst goed! Na ondertekening kan er niets meer worden veranderd.

Met kandidaten die (wegens quarantaine/Corona) vertraging hebben opgelopen, wordt samen
met de mentor een traject op maat gemaakt.
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Examentrainingen en laatste lessen
Afhankelijk van het rooster is er van dinsdag 20 april t/m donderdag 29 april ruimte voor
examentrainingen. Het rooster en programma volgen.
Als je in verband met examenvoorbereidingen na 29 april nog contact wil hebben met een docent,
dan moet je zelf een afspraak maken met de docent.

Vóór het centraal schriftelijke examen
 Zorg in ieder geval dat je alle schoolexamens uit je PTA hebt afgerond. Het is wettelijk
voorgeschreven dat alle onderdelen van het schoolexamen, zoals in het PTA vermeld en
omschreven, afgesloten moeten zijn vóór aanvang van het centraal schriftelijke examen.


Voor lo1 en kunstvakken 1 moet je een “voldoende” of “goed” hebben.



Voor het sectorwerkstuk moet je een “voldoende” of “goed” hebben.

 Bereid je goed voor op de examens en besteed genoeg tijd aan examentraining. Achterin dit
boekje staan internetsites die hulp kunnen bieden bij de voorbereiding.
 Lees het examenreglement nog eens goed door! www.paxchristicollege.nl – Pax VMBO –
Examen - Examenreglement Pax vmbo 2020/2021
 Let goed op wanneer je welk examen hebt. Alle examens met de tijden zijn te vinden in dit
boekje.
 Dit jaar geldt een uitzonderlijke situatie en is een derde tijdvak gepland i.v.m. Corona. Ook als je
niet van plan bent om reguliere examens in het tweede tijdvak te doen, kan het zijn dat je
wegens onvoorziene situaties (noodzakelijke quarantaine) toch op dat tijdvak aangewezen
bent. Een eventuele herkansing zal dan in het derde tijdvak moeten plaatsvinden. Gevolgen van
een vakantieplanning vóór 16 juli zijn voor eigen rekening.
 Zorg ervoor dat je altijd telefonisch te bereiken bent, dus ook dat op school de juiste (mobiele)
nummers bekend zijn. Hoewel het onmogelijk lijkt, zijn er altijd examenkandidaten die zich
verslapen of een examen vergeten. Als je meer dan een half uur te laat bent, mag je niet meer
aan dat examen deelnemen!!
 Zorg dat je op tijd in het examenlokaal bent! Zie volgende pagina.
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Instructies voor het centraal examen 2021


Je moet minstens 15 minuten vóór het begin van het examen bij de examenzaal aanwezig zijn.



De examens vinden plaats in de gymzalen waar op de tafel een kaartje ligt met je naam,
examennummer en vakkenpakket. Dit kaartje moet je laten liggen.



Op de dag van het examen wordt het examenrooster op het bord in de hal geplaatst. Kijk
daar voor ieder examen dus goed om te weten waar je moet zijn!



10 minuten vóór het begin van het examen moet je op je plaats zitten. Deze tijd is nodig voor
controle en de laatste, aanvullende instructies.

KOM VOORAL OP TIJD!
Als je te laat komt, mag je uiterlijk tot een half uur na het begin van de examenzitting tot de zaal
worden toegelaten. Je mag niet langer doorwerken. Het werk moet worden ingeleverd op het
tijdstip dat voor de andere kandidaten geldt.
Protocol
Te laat komen tot 30 minuten na aanvang van een zitting van het centraal examen
1. De examensecretaris/directeur wordt geacht een kandidaat tot maximaal 30 minuten
na aanvang van een zitting van het centraal examen tot het examen toe te laten.
2. De eindtijd blijft gelijk, tenzij nog tijdens de zitting in overleg met de inspectie anders
wordt besloten. Als tijdens de zitting geen contact met de inspectie mogelijk is, neemt de
examensecretaris/directeur zelf de beslissing en meldt deze aan de inspectie.
3. De examensecretaris/directeur maakt op het proces-verbaal melding van het te laat
komen en de eventuele gevolgen hiervan (al dan niet verlenging van de eindtijd).
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Als je meer dan een half uur na het begin van de zitting aankomt, mag je niet meer deelnemen aan
het betreffende examen(onderdeel). Bij een geldige reden mag je voor dat vak in het tweede
tijdvak examen doen. Bij de andere examens moet je natuurlijk wel gewoon verschijnen. Indien de
reden niet geldig wordt verklaard, mag je niet deelnemen aan het tweede tijdvak.

Protocol
Te laat komen vanaf 30 minuten na aanvang van een zitting van het centraal examen
1. De examensecretaris/directeur mag een kandidaat die meer dan 30 minuten te laat
komt na aanvang van een zitting van het centraal examen niet meer tot het examen
toelaten. Er is in dat geval sprake van verhindering.
2. De examensecretaris/directeur maakt op het proces-verbaal melding van het te laat
komen.
3. De examensecretaris/directeur zorgt voor opvang van de kandidaat.
4. De examensecretaris/directeur beslist of er sprake is van te laat komen met geldige
reden.
5. De examensecretaris/directeur informeert de kandidaat schriftelijk over de
consequenties van het te laat komen.
6. De examensecretaris/directeur wijst op de beroepsmogelijkheid.
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Afwezigheid door ziekte of andere omstandigheden
Kom niet naar school bij één of meer van onderstaande klachten die passen bij corona:


verkoudheidsklachten (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn)



hoesten



plotseling slecht kunnen ruiken en proeven



moeilijk kunnen adem halen



verhoging óf koorts boven de 38 graden.

Het kan ook voorkomen dat je door een andere ziekte of een andere vervelende omstandigheid of
gebeurtenis niet aan (een deel van) het centraal schriftelijke examen kunt deelnemen.

Bel direct naar school, minstens ’n half uur voor aanvang van het examen, om de ziekmelding
door te geven.
Het formulier op de allerlaatste bladzijde van dit boekje moet worden ingevuld en - door
ouder(s)/verzorger(s) ondertekend - worden ingeleverd bij de afdelingsleider.

Als je om een geldige reden verhinderd bent krijg je in het tweede of derde tijdvak de gelegenheid
om het centraal examen alsnog te voltooien. Als dat wegens een geldige reden niet lukt, krijg je de
gelegenheid om het eindexamen in het vierde tijdvak (in augustus) te voltooien. Dit zijn
staatsexamens.
De melding van verhindering moet schriftelijk gebeuren. Het formulier kan ook geprint worden
vanuit het digitale informatieboekje op de website van de school.
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Examenrooster eerste tijdvak theoretische leerweg
Alle Centraal Schriftelijke examens worden gemaakt in één van de gymzalen. In deze periode kan
er sprake zijn van zomerse buitentemperaturen, maar in de gymzalen is het toch (erg) koel. Houd
daar met je kleding rekening mee!
Gewaarmerkt papier en kladpapier wordt door de school verzorgd. Voor overige toegestane
hulpmiddelen moet je zelf zorgen. Op de een na laatste pagina van dit boekje is een overzicht te
vinden. Denk ook aan oordopjes (en evt. reserve).
Tip: via mijneindexamen.nl kun je jouw eigen rooster in een app zetten.

Afnamemoment

Tijdstip

Examens

maandag 17 mei 2021

13:30-15:30

Nederlands

dinsdag 18 mei 2021

13:30-15:30

wiskunde

woensdag 19 mei 2021

09:00-11:00

aardrijkskunde

donderdag 20 mei 2021

09:00-11:00

maatschappijkunde

13:30-15:30

natuur- en scheikunde I

vrijdag 21 mei 2021

13:30-15:30

economie

dinsdag 25 mei 2021

09:00-11:00

geschiedenis en staatsinrichting

13:30-15:30

natuur- en scheikunde II

09:00-11:00

Duits

13:30-15:30

biologie

donderdag 27 mei 2021

13:30-15:30

Engels

vrijdag 28 mei 2021

13:30-15:30

beeldende vorming

woensdag 26 mei 2021

Leerlingen met een dyslexieverklaring hebben bij de Centraal Schriftelijke en Digitale Examens
recht op verlenging van maximaal 30 minuten. Extra tijd kan op grond van dringende redenen ook
toegekend zijn aan andere leerlingen.
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Uitslag eerste tijdvak
Op donderdag 10 juni wordt de uitslag voor de theoretische leerweg van het VMBO bekend
gemaakt. Je moet die dag telefonisch bereikbaar zijn. Daarna word je op school verwacht:
Niet geslaagd
Als je niet geslaagd bent wordt je uitgenodigd om zo snel mogelijk met de mentor de
herkansingsmogelijkheden te bespreken. Je moet naar school komen om de voorlopige cijferlijst in
ontvangst te nemen.
Geslaagd
Als je geslaagd bent moet je naar school komen om de voorlopige cijferlijst in ontvangst te nemen.
Per klas worden afspraken gemaakt over de eventuele herkansingen. Ook geslaagde leerlingen
mogen deelnemen aan een herexamen.

Het aanmeldingsformulier voor een herexamen is onderaan de voorlopige cijferlijst te vinden.
Deze moet door IEDEREEN direct volledig ingevuld en ondertekend worden ingeleverd bij de
mentor of de plaatsvervanger, dus ook als je geen herexamen doet. In totaal (2e en 3e tijdvak) mag
je twee vakken herkansen.
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Examenrooster tweede tijdvak en herkansingen theoretische leerweg
Alle Centraal Schriftelijke examens worden gemaakt in één van de gymzalen. In deze periode kan
er sprake zijn van zomerse buitentemperaturen, maar in de gymzalen is het toch (erg) koel. Houd
daar met je kleding rekening mee!
Gewaarmerkt papier en kladpapier wordt door de school verzorgd. Voor overige toegestane
hulpmiddelen moet je zelf zorgen. Op de een na laatste pagina van dit boekje is een overzicht te
vinden. Denk ook aan oordopjes (en evt. reserve).

Afnamemoment

Tijdstip

Examens

maandag 14 juni 2021

13:30- 15:30

Nederlands

dinsdag 15 juni 2021

13:30- 15:30

wiskunde

woensdag 16 juni 2021

09:00- 11:00

aardrijkskunde

13:30-15:30

beeldende vorming

09:00-11:00

maatschappijkunde

13:30- 15:30

natuur- en scheikunde I

vrijdag 18 juni 2021

13:30-15:30

economie

maandag 21 juni 2021

09:00- 11:00

geschiedenis en staatsinrichting

13:30- 15:30

natuur- en scheikunde II

09:00- 11:00

Duits

13:30- 15:30

biologie

13:30-15:30

Engels

donderdag 17 juni 2021

dinsdag 22 juni 2021
woensdag 23 juni 2021

Leerlingen met een dyslexieverklaring hebben bij de Centraal Schriftelijke en Digitale Examens
recht op verlenging van maximaal 30 minuten.
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Uitslag tweede tijdvak
Op vrijdag 2 juli wordt de uitslag voor het VMBO bekend gemaakt. Je moet die dag telefonisch
bereikbaar zijn.
Niet geslaagd
Als je niet geslaagd bent wordt je uitgenodigd om zo snel mogelijk met de mentor de
herkansingsmogelijkheden te bespreken. Je moet naar school komen om de voorlopige cijferlijst in
ontvangst te nemen.
Geslaagd
Als je geslaagd bent moet je naar school komen om de voorlopige cijferlijst in ontvangst te nemen.
Per klas worden afspraken gemaakt over de eventuele herkansingen. Ook geslaagde leerlingen
mogen deelnemen aan een herexamen.

Het aanmeldingsformulier voor een herexamen is onderaan de voorlopige cijferlijst te vinden.
Deze moet door IEDEREEN direct volledig ingevuld en ondertekend worden ingeleverd bij de
mentor of de plaatsvervanger, dus ook als je geen herexamen doet. In totaal (2e en 3e tijdvak) mag
je twee vakken herkansen.
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Herexamen - derde tijdvak en beschikbaarheid leerlingen
Dit jaar geldt een uitzonderlijke situatie en is een derde tijdvak gepland i.v.m. Corona. Ook als je
niet van plan bent om reguliere examens in het tweede tijdvak te doen, kan het toch zijn dat je
wegens onvoorziene situaties (noodzakelijke quarantaine) op het derde tijdvak aangewezen bent
voor een eventuele herkansing.
De uitslag 3e tijdvak is 15 juli. Vakantieverlof vóór 16 juli kunnen we daarom niet geven!
Gevolgen van een vakantieplanning vóór 16 juli zijn voor eigen rekening.

Rooster herexamens (derde tijdvak 2021)
Gewaarmerkt papier en kladpapier wordt door de school verzorgd. Voor overige toegestane
hulpmiddelen moet je zelf zorgen. Op de een na laatste pagina van dit boekje is een overzicht te
vinden. Denk ook aan oordopjes (en evt. reserve).

9:00-11:00
13:30-15:30
13:30-15:30

Nederlands

13:30-15:30
09:00-11:00

natuur- en scheikunde II
wiskunde

13:30-15:30

biologie

13:30-15:30

natuur- en scheikunde I

donderdag 8 juli 2021

13:30-15:30
09:00-11:00

maatschappijkunde
economie

vrijdag 9 juli 2021

13:30-15:30
09:00-11:00

Engels
beeldende vorming av

13:30-15:30

Duits

dinsdag 6 juli 2021

woensdag 7 juli 2021

geschiedenis en staatsinrichting
aardrijkskunde

Leerlingen met een dyslexieverklaring hebben bij de Centraal Schriftelijke en Digitale Examens
recht op verlenging van maximaal 30 minuten.
Alle examenkandidaten die een herexamen hebben gemaakt, worden door de mentor of de
plaatsvervanger gebeld op donderdag 15 juli voor de uitslag.
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Wanneer ben je geslaagd?
Je bent geslaagd als:


Het rekenkundig gemiddelde van de bij het centraal examen behaalde cijfers ten minste 5,50 is,



Je voor Nederlands minimaal een 5 hebt,



Je één 5 hebt en verder 6 of hoger,



Je één 4 hebt, verder 6 of hoger en tenminste één 7 of hoger,



Je twee vijven hebt, verder 6 of hoger en tenminste één 7 of hoger,



Je voor lo1 en kunstvakken 1 “voldoende” of “goed” hebt behaald,



Je voor het sectorwerkstuk een “voldoende” of “goed” hebt behaald.

Als je met de standaard slaag/zakregeling niet bent geslaagd…
Een vak wegstrepen
Red je het niet om te slagen met je cijferlijst, wordt één vak “weggestreept” bij de
uitslagberekening. Het cijfer komt wel op de cijferlijst, maar het telt niet mee.
Het mag géén kernvak zijn. Voor vmbo is alleen Nederlands een kernvak.
 Het CE-cijfer van dit vak telt niet mee bij het berekenen van het CE-gemiddelde (5,50 regel);
 Het eindcijfer van dit vak telt niet mee bij de slaag-zak regeling.

Herkansen
Als je na het wegstrepen van één onvoldoende niet bent geslaagd, kun je herexamen doen. Dit
jaar mag je voor 2 vakken een herkansing maken.
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Diploma-uitreiking
De ondertekening van het diploma is een officiële, maar ook feestelijke, aangelegenheid. Je wordt
vriendelijk maar dringend verzocht daarbij aanwezig te zijn. Het diploma wordt niet nagestuurd.
Diploma’s worden ook niet eerder uitgereikt dan tijdens de officiële diploma-uitreiking. Voor de
diploma-uitreiking volgt een aparte uitnodiging. De datum staat al wel vast:
VMBO theoretische leerweg: dinsdag 13 juli

Diplomaregister – diplomagegevens online
Het diplomaregister bevat de gegevens van diploma’s zoals deze door de onderwijsinstellingen zijn
aangeleverd door DUO. Je hebt vrij toegang tot het diplomaregister, de gegevens kun je inzien na
het inloggen met DigiD op Mijn DUO (www.duo.nl). Je hebt daarvoor een DigiD met sms-functie
nodig. Enkele overheidsorganisaties en scholen en onderwijsinstellingen kunnen vanuit hun
wettelijke taak de gegevens in het diplomaregister bekijken. In het diplomaregister is te zien als
een instelling de gegevens heeft bekeken. Meer informatie is te vinden op
www.duo.nl/diplomaregister.
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Toegestane vakspecifieke hulpmiddelen
Zie: https://www.examenblad.nl/hulpmiddel/toegestane-hulpmiddelen-vmbo-2021
Alle vakken, alle schriftelijke
en digitale examens

Basispakket, bestaande uit:
- schrijfmateriaal incl. millimeterpapier
- tekenpotlood
- blauw en rood kleurpotlood
- liniaal met millimeterverdeling
- passer
- nietmachine*
- geometrische driehoek
- vlakgum
- rekenmachine, mag geen van de volgende
eigenschappen hebben:
- lichtnetaansluiting of opladen tijdens het examen,
- schrijfrol, alarm of ander geluid,
- letters op het scherm,
- grafieken weergeven,
- zend- of ontvanginstallatie
Alle schriftelijke examens en Eendelig verklarend woordenboek Nederlands
digitale examens
of
Eendelig woordenboek Nederlands-thuistaal en thuistaalNederlands
Engels, Duits
Woordenboek naar en van de doeltaal; Bij Engels: (op
verzoek kandidaat) daarnaast ook woordenboek EngelsEngels
Wiskunde
Naast of in plaats van de geometrische driehoek: een
windroos (of kompasroos)
Roosterpapier in cm2
Wiskunde (KB, GL en TL)
Elektronisch rekenapparaat moet naast de
grondbewerkingen tevens beschikken over toetsen voor
pi, x tot de ye macht, x kwadraat, 1/x en sin/cos/tan in
graden (en hun inversen)
Natuurkunde 1
Voor BB: Binas vmbo basis, infoboek Nask1 (2e editie) +
errata Voor KB: Binas vmbo KB/GL/TL infoboek Nask1 (2e
editie) + errata
Nask1, nask2
Door CvTE goedgekeurd informatiemateriaal
Muziek, dans, drama
Computer
Alle vakspecifieke hulpmiddelen neem je zelf mee. Denk aan oortjes. Bij alle vakken mag je een
rekenmachine gebruiken, deze moet je zelf meenemen. Alleen bij het examen wiskunde voor de
kaderberoepsgerichte leerweg is een computerrekenmachine beschikbaar.
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WWW
Voorbereiding
https://www.lerenvoorhetexamen.nl/ Een nieuw platform met héél veel super-nuttige dingen:
wat je moet weten, uitleg, videokanalen en oefenmateriaal.
www.paxchristicollege.nl – Pax VMBO – Examen - Examenreglement Pax vmbo 2020/2021
In het examenreglement is alle belangrijke informatie te vinden over het Schoolexamen, het
Centraal Examen en eventueel afwijkende wijze van examineren.
www.mijneindexamen.nl
Heel veel informatie over het eindexamen, bijvoorbeeld (facet) oefenexamens, examenstof en
correctiemodellen, te gebruiken hulpmiddelen, het gepersonaliseerde examenrooster.
www.woordjesleren.nl
Leer online begrippen van al je vakken.
www.examen.pagina.nl
Startpagina met veel bruikbare links naar examensites, oefenexamens, roosteren en het leven na
je examen.
www.examenoverzicht.nl examentrainingen voor verschillende vakken.

Tijdens de examens
www.examenblad.nl
Onder het kopje “Toegestane hulpmiddelen” is bij “Artikel 1 – Hulpmiddelen” de “Bijlage 1A“ te
openen voor een uitgebreide toelichting bij de tabel op pagina 17 van dit informatieboekje. Dit is
de examensite van het Ministerie. De normeringen voor het eindexamen worden hier bekend
gemaakt.
www.laks.nl en www.examenklacht.nl
We hopen natuurlijk dat de examens helemaal goed verlopen, maar bij deze klachtenlijnen kun je
problemen, verstoringen en fouten in en rond de examens melden.
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Melding van verhindering Centraal Schriftelijk of Digitaal Examen 2021
Zo spoedig mogelijk inleveren bij de betreffende afdelingsleider of diens vervanger.

Ondergetekende,

(naam)

Ouder/verzorger van (voor- en achternaam kandidaat)

Uit klas

van mentor dhr./mevr.

(naam)

Verklaart dat zoon/dochter afwezig is (geweest) bij het examen voor het vak / de vakken:
Op

dag,

(datum)

Op

dag,

(datum)

Op

dag,

(datum)

vanwege: (reden)

Het is ondertekende bekend dat:
zoon/dochter hierdoor de zitting in het 2e of 3e tijdvak (in juni of juli) moet gebruiken om één of
meer schriftelijke of digitale examens in te halen;
een eventuele herkansing onder goedkeuring van de directeur in het 3e of 4e tijdvak kan
plaatsvinden;
de examens in het 4e tijdvak staatsexamens zijn en buiten de school worden georganiseerd.

Plaats

Datum

Handtekening
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