Aan de ouders/verzorgers en leerlingen van leerjaar 4 VMBO-T
Monnickendam, 20 maart 2018
Betreft: laatste periode
Beste leerling en ouder/verzorger,
De laatste periode voor de examenkandidaten is aangebroken en hiervoor zijn een paar belangrijke data en
afspraken op papier gezet:
•

Maandag 14 mei beginnen de examens. Kijk voor de data verder in deze brief. Het aanvangstijdstip op
alle ochtenden is om 9.00 uur, de middagzittingen beginnen om 13.30 uur. Zorg dat je uiterlijk 10
minuten van tevoren aanwezig bent! Alle examens worden in de gymzaal afgenomen.

•

Woensdag 13 juni is de uitslag van het examen bekend. Wij gaan alle leerlingen tussen 13.30 en 14.00
uur bellen. We verwachten iedereen (dus ook eventueel gezakte leerlingen) om 15.00 uur in de aula. Je
krijgt dan een voorlopige cijferlijst. Daarna kun je je boeken inleveren bij de vakdocenten. Let op! Als je
niet zelf kan komen om je boeken in te leveren, laat dan iemand anders dit voor je doen (familie,
vriend, klasgenoot). Als je de boeken niet op deze dag binnen de aangegeven tijdstippen inlevert, zullen
we helaas administratieve kosten in rekening moeten brengen.

•

Vrijdag 15 juni voor 12.00 uur moet bekend zijn of je gebruik maakt van het recht op herkansing of
herprofilering. Melden bij mevr. Verkerk. Dit moet dan aangegeven zijn op je voorlopige cijferlijst die je
dan ondertekend bij mij inlevert.

•

De herkansingen voor de Centrale Examens vinden plaats van maandag 18 juni tot en met woensdag
20 juni.
Als je vermoedt dat je een herkansing nodig hebt, begin dan gelijk na het eerste centrale examen met
het repeteren van dat vak en neem contact op met de betreffende leerkracht.

•

De uitslag van de herkansing wordt, zodra deze bekend is op vrijdag 29 juni, aan de kandidaat
telefonisch medegedeeld door mevr. Verkerk.

•

De diploma-uitreiking vindt plaats op vrijdag 29 juni om 20.00 uur in de school. Hierbij zijn ouders,
broers en zussen van harte welkom.

Met vriendelijke groet en tot 29 juni,
Hilde Verkerk
h.verkerk@bnc.nu
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BIJLAGE 1
UITSLAGREGELING
1. De kandidaat die eindexamen vmbo heeft afgelegd, is geslaagd indien het rekenkundig gemiddelde van
zijn bij het centraal examen behaalde cijfers ten minste 5,5 is, en hij tevens:
a) voor ten hoogste één van zijn examenvakken het eindcijfer 5 heeft behaald en voor zijn overige
examenvakken een 6 of hoger, of
b) voor ten hoogste één van zijn examenvakken het eindcijfer 4 heeft behaald en voor zijn overige
examenvakken een 6 of hoger waarvan ten minste één 7 of hoger, of
c) voor twee van zijn examenvakken het eindcijfer 5 heeft behaald en voor zijn overige examenvakken
een 6 of hoger waarvan ten minste één 7 of hoger.
d) Voor het vak Nederlands tenminste een eindcijfer 5 heeft gehaald.
In aanvulling op het eerste lid geldt tevens, dat voor de vakken lichamelijke opvoeding en het kunstvak uit
het gemeenschappelijke deel en in de theoretische leerweg, voor het sectorwerkstuk, de kwalificatie
“voldoende”of “goed”is behaald.
Belangrijke data:
• Vrijdag 23 maart: praktijkexamen BEVO van 8.30-16.00 uur.
• Donderdag 22 maart Presentatie sectorwerkstukken. Hierover komt nog een aparte uitnodiging.
• Vrijdag 6 april Laatste mogelijkheid tot het inhalen van gemist werk (1.0). En het eventueel herkansen
van een gemaakt werk.
• Woensdag 4 april 12.40 examenfoto
• Donderdag 12 april t/m woensdag 18 april Tentamenweek periode 7, zie te zijner tijd rooster op de site.
• Donderdag 19 april nakijkdag docenten.
• Vrijdag 20 april, maandag 23 april en dinsdag 24 april: Proefexamens. Uitleg hierover wordt gegeven in
de mentorlessen.
• Zondag 22 april voor 12.00 uur Opgeven van eventueel één herkansing tentamen uit periode 5, 6 of 7.
Hierover wordt een nog een brief verzonden naar ouders.
• Maandag 23 april 14.30 uur herkansingen tentamen.
• Dinsdag 24 april: 14.30 uur uitdelen voorlopige cijferlijst. Ook wel Akkoordverklaring genoemd.
• Donderdag 26 april: inleveren voorlopige cijferlijst (getekend)
• Woensdag 25 april en donderdag 26 april aangepast rooster.
• 27 april t/m 13 mei: Meivakantie
• 14 mei t/m 24 mei: CSE 1e tijdvak (zie rooster hieronder)
• 30 mei: Derde zitting Rekenexamen 2F en 3F. Start om 8.30 uur. Nadere informatie volgt nog via
website en/of mail.
• Woensdag 13 juni uitslag 1e tijdvak. Tussen 13.30 en 14.00 uur worden de leerlingen gebeld. 15.00 uur
verzamelen op school en worden de cijferlijsten uitgedeeld en kunnen de boeken worden ingeleverd.
• Vrijdag 15 juni : herkansingsaanvraag 2e tijdvak voor 12.00 uur.
• Maandag 18 juni, dinsdag 19 juni en woensdag 20 juni : Centraal Examen 2e tijdvak. De indeling van de
vakken wordt later via Magister bekend gemaakt.
• Vrijdag 29 juni : uitslag CSE 2e tijdvak
• Vrijdag 29 juni : diploma-uitreiking 20.00 uur
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BIJLAGE 2
Rooster eerste tijdvak:
Dag
Maandag
Dinsdag
Woensdag

Datum
14 mei
15 mei
16 mei

Donderdag

17 mei

Vrijdag

18 mei

Dinsdag
Woensdag

22 mei
23 mei

Donderdag

24 mei

Begintijd
13:30
13:30
09:00
13:30
09:00
13:30
09:00
13:30
13:30
09:00
13:30
13:30

Eindtijd
15:30
15:30
11:00
15:30
11:00
15:30
11:00
15:30
15:30
11:00
15:30
15:30

vak
Nederlands
Wiskunde
Geschiedenis
Engels
Duits
Biologie
Aardrijkskunde
NASK2
Frans
BEVO
Economie
NASK1

Begintijd
13:30
13:30
13:30
13:30
13:30
13:30
13:30
13:30
13:30
13:30
13:30
13:30

Eindtijd
15:30
15:30
15:30
15:30
15:30
15:30
15:30
15:30
15:30
15:30
15:30
15:30

vak
Duits
Frans
Wiskunde
Biologie
Aardrijkskunde
Nederlands
Nask 1
Geschiedenis
Bevo
Engels
Nask 2
Economie

Rooster tweede tijdvak:
Dag
Maandag

Datum
18 juni

Dinsdag

19 juni

Woensdag

20 juni
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BIJLAGE 3
REGELS TIJDENS HET EXAMEN
Wat wel mag!
• Je mag voor alle examens een Nederlands woordenboek gebruiken, deze hebben wij voor je in de zaal
liggen.
• Je mag de computer als tekstverwerker gebruiken. Dit is handig voor met name brieven die je moet
schrijven. Alleen de dyslecten mogen de spellingscontrole gebruiken. Vooral aan leerlingen met een
onduidelijk handschrift wordt van harte aanbevolen om de computer te gebruiken.
• Je mag voor de moderne vreemde talen woordenboeken gebruiken. Ook deze hebben wij voor je in de
zaal liggen.
• Voor NASK 1 en 2 mag je de Binas 2e editie gebruiken
Wat niet mag!
• Je mag geen rekenmachine/liniaal of andere spullen tijdens het examen lenen van een andere
examenkandidaat
• Geen jassen/tassen in de zaal
• Geen petten, mutsen e.d. op
• Geen mobiel, I pod enz. bij je (ook niet in je zak!)
• Geen smartwatch om hebben.
• Je mag niet met potlood schrijven.
• Je mag geen typ-ex gebruiken
• Je mag pas het examen verlaten als wij het werk hebben opgehaald en toestemming om te vertrekken
hebben gegeven
• Kandidaten mogen pas een uur na aanvang van het examen de zaal verlaten na toestemming. Dit
gebeurt na het uur ieder kwartier.
• Opgaven moeten in de zaal blijven totdat het examen afgelopen is. Kandidaten kunnen dan de opgaven
eventueel ophalen en mee naar huis te nemen.
• Niet blijven praten in de kleedkamers
• Als je minder dan een half uur te laat komt dan mag je aan het examen beginnen maar je mag niet
langer doorwerken.
• Bij meer dan een half uur te laat komen op het examen mag je niet meer deelnemen aan het examen.
• Leerlingen die zich misdragen en/of fraude plegen worden verwijderd uit de examenzaal en mogen
geen examen verder doen.
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