
Klaar voor het examen?
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• Wat doen we straks bij het proefexamen?
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Belangrijke data

• 15 april: deadline vakken 2e tijdvak, 
cijfercontrole en proefexamen (15-4, 10.00 
uur)

• 19/20/21 april: bespreking proefexamens

• 21 april: gala, geen lessen na het 5e uur

• 12 mei: start CSE eerste tijdvak



Wat doen we straks?

• Cijfercontrole & controle telefoonnummers

• Ondertekenen akkoordverklaring

• Examen maken

• Dyslexie/extra tijd 652

• Lessen volgens rooster vanaf 6e uur



Wat doen we straks?

Cijfercontrole-1

• Controleer je cijfers in Magister. 

• Noteer mogelijke onjuistheden (vak, pta nummer 502 of 603 
enz., cijfers enz.) en overleg al met je docent.

• Noteer telefoonnummers: thuis, eigen mobiel en mobiel 
ouders.

• Neem mee naar de zaal, in de zaal geen gsm!



Wat doen we straks?

Cijfercontrole-2 in de examenzaal

• Op je tafel ligt je enveloppe met de spullen.

• Controleer telefoonnummers en corrigeer.

• Controleer je cijfers op het overzicht.

• Controleer de titel van je PWS. (ook punten en komma’s)

• Noteer mogelijke onjuistheden op het formulier.



Wat doen we straks

Cijfercontrole-3 in de examenzaal

• Teken de akkoordverklaring als alles klopt.

• Cijferlijst mag je houden, akkoordverklaring en formulier 
worden opgehaald.

• Na inleveren controleert de examencommissie de 
opmerkingen en krijg je bericht via de ELO over het besluit.



Zaaldiscipline
Discipline in de zaal-1
• Je bent een kwartier voor aanvang aanwezig in de zaal (half uur na 

aanvang geen toegang meer!)

• Via hoofdingang, door kleedlokaal de zaal in!

• Alleen toegestane hulpmiddelen meenemen. Geen etui, geen gsm en ook 
geen horloge!

• Je gaat op je plaats zitten (sticker!) en blijft daar ook. (alfabetisch per 
klas/cluster)

• Korte instructie voor iedereen.

• 5 à 10 minuten voor aanvang worden de opgaven uitgedeeld. Vanaf dan 
is er absolute stilte! Opgaven blijven dicht! 



Zaaldiscipline

Discipline in de zaal-2
• Vlak voor aanvang: gezamenlijke check.

• Aanvang examen op signaal.

• Iedereen blijft in de zaal tot einde zitting.

• Bij signaal stoppen met werken.

• Staat je naam overal op?

• Alles wat ingeleverd wordt vouw je in elkaar.

• Inleveren kan maar één keer en is je eigen 
verantwoordelijkheid.



Zaaldiscipline

Discipline in de zaal-3
• Spullen worden opgehaald. Je blijft op je plaats!

• Opgaven mag je houden.

• Bij signaal in stilte de zaal verlaten, soms werkt een andere 
school langer door!

• In het gebouw blijft het stil, blijf niet hangen, buiten de hal 
pas beginnen te praten.



Zaaldiscipline

Discipline in de zaal-4: Wat als?
• Toiletbezoek 

• Ziek (zie ook examenreglement cohort 2019 – website)

• Opgaven die niet kloppen (Erratum wordt voorgelezen)

• Te weinig papier

• Storende zaken



Zaaldiscipline

Discipline in de zaal-5
• Weet in welke klas of cluster je zit!! Dat vergemakkelijkt het 

vinden van je plaats.

• Luister goed naar de aanwijzingen van de examencommissie 
en surveillanten

• Vul op elk blad je naam, vak, docent en examennummer in

• Wees zorgvuldig bij het inleveren van je werk



Wat wel en wat niet tijdens 
een examen?

Niet

• Telefoon of horloge

• Schrijven met potlood

• Typex (geen grapje!)

• Tikken met je pen en zo

• Panieken

• Stoppen voordat de tijd 
voorbij is.

Wel

• Stilte

• Kraakvrije snacks

• Oordoppen (?!)

• Reservespullen

• Focus



Het examen
• Examenrooster: www.mijneindexamen.nl

• Alle examens in de gymzaal Havikstraat

• Dyslexie in 652

• Eerste (12-23 mei), tweede (13-24 juni) en 
derde tijdvak (5-8 juli)

• Aanvangstijden: 9.00 u. (8.45 u. aanwezig) en 
13.30 u. (13.15 u. aanwezig)

• Hoe na het examen komt in een mail



Gouden tips

1. Leer het doel achter de examens goed te 
begrijpen: wat moet ik kunnen laten zien?

2. Leer gericht op zowel kennis, toepassen als 
inzicht.

3. Weet waar je wel en niet goed in bent

4. Leer examenvragen te analyseren: wat willen 
ze dan ik doe/laat zien?



Gouden tips

5. Leer het niveau van de vraag goed in te schatten. 
Kijk ook naar het aantal scorepunten per vraag!

6. Leer van anderen, leer samen

7. Maak zelf vragen en antwoorden

8. Bestudeer het correctiemodel (wat willen ze zien?)

9. Maak veel examens



Bespreken proefexamen

• De gemaakte proefexamens worden in de 
vakles besproken, zorg dat je het proefexamen 
dan ook bij je hebt!

• Gebruik die bespreking om te leren van je 
fouten en in te schatten waar nog aan gewerkt 
moet worden in de voorbereiding.



Vandaag

Ga naar www.mijneindexamen.nl en stel jouw 
vakkenpakket samen. 

http://www.mijneindexamen.nl

