Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2020-2022

Mavo
RK sg Thamen
Examenboekje klas 4

Uithoorn, september 2021
Beste leerlingen,
Na drie jaar schooltijd is het dan eindelijk het examenjaar aangebroken. Tijd voor het
eindexamen in de praktijk- en theorievakken. Om jou goed voor te bereiden op de
eindexamens hebben wij dit examenboekje gemaakt.
In dit boekje vind je alle gegevens handig bij elkaar, bewaar dit boekje dan ook goed.
Een examen is een officieel moment waarbij je te maken hebt met voorbereiding, het
leren van regels en het zorgen voor een goede planning.
In dit boekje zetten wij de belangrijkste zaken op een rijtje. Zo ga je goed voorbereid de
examenperiode in.
Heb je vragen of is er nog iets onduidelijk, dan kan je terecht bij je mentor. Heb je vragen
over de organisatie van de school- en eindexamens, PTA (Programma van Toetsing en
Afsluiting. Deze staan op de website, onder het vakje Onderwijs, Examens, leerjaar 4) ,
cijferlijsten en het examenreglement neem dan contact op met het examensecretariaat. Het
examensecretariaat is ook via mail bereikbaar: examensecretariaat@thamen.nl
Heel veel succes met de school- en eindexamens.
Namens directie, docenten en ondersteunend personeel van vakcollege Thamen.
Met vriendelijke groet,
Boris Bouwens, Renco van Willigenburg en Jantine Lases, examensecretariaat
Henjo Steinhart, teamleider bovenbouw.
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Geachte ouder(s)/verzorger(s),
Uw zoon/dochter begint aan de laatste periode van zijn/haar schoolcarrière op Vakcollege
Thamen. Vanaf april beginnen we met de training voor het Centraal Examen. Een zeer
belangrijk gedeelte van het jaar. “Nu wordt het spannend”, hoor je vaak zeggen. En ja dat
klopt. Maar voor uw zoon/dochter is het al langer een spannende periode omdat zij vorig
jaar al zijn begonnen met de voorbereidingen op het Centraal Examen door het maken van
School Examens.
In dit examenboekje vindt uw zoon/dochter een overzicht van belangrijke data voor de
komende periode, een samenvatting van het examenreglement en de data voor de diplomauitreiking.
Het “examenboekje” is gericht aan de examenkandidaten want zij staan centraal. Uiteraard
willen we dat u ook op de hoogte bent. Immers, ook u als ouder(s)/verzorger(s) speelt een
cruciale rol in de goede afloop van dit examenjaar! We werken altijd samen in de driehoek
"ouders-kind- school", met de leerling centraal. Goede communicatie van beide kanten uit,
is essentieel hierin.
Neem dit boekje samen met uw zoon /dochter door, als u nog vragen heeft horen we dit
graag en kunt u contact opnemen via examensecretariaat@thamen.nl.
Heel veel succes het komende jaar met het begeleiden van uw zoon/dochter.
Met vriendelijke groet,
Boris Bouwens, Renco van Willigenburg en Jantine Lases, examensecretariaat
Henjo Steinhart, teamleider bovenbouw.
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1.

Het examen, wat is dit ook alweer?

Het examen bestaat uit 2 onderdelen:
Het Schoolexamen (SE) Dit is alles wat je op school hebt gedaan in klas 3 en 4 binnen het
PTA. Dit is 50% van je eindcijfer.
Het Centraal Schriftelijk Praktijk Examen (CSPE) (alleen voor basis en kader leerlingen) en het
Centraal Examen (CE). Dit is de andere 50% van je eindcijfer.
Lichamelijke opvoeding, maatschappijleer, kunstvakken en LOB zijn schoolexamen
onderdelen. Dit zijn tevens je eindcijfers en moeten voldoende afgesloten zijn om mee te
mogen doen aan de Centrale Examens.

2. Vakcollege Thamen bepaalt de examendata voor de basis en kader
klassen
Omdat wij werken met digitale examens (in Facet) (voor basis en kader leerlingen) mogen
we als school zelf de datum en tijd vaststellen. Deze data vind je terug in dit boekje én -rond
begin april in Magister onder “Examen Vakcollege Thamen”. De school zorgt voor de
laptops/computers tijdens alle examens. Je hoeft dus niet zelf een laptop/computer mee te
nemen naar school.
De examens voor de mavo klassen worden afgenomen volgens het landelijk schema, deze is
terug te vinden op examenblad.nl.
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3.

Belangrijke data

Augustus
Dinsdag 24:
September
Maandag 22:

Introductiedag
Ouderavond klas 4: PTA/examen/kennismaking/etc.
19.00-21.00 uur

Donderdag 30:

Mail publicatie PTA, Examenreglement en examenboekje

Oktober
Vrijdag 1:
klassen

Publicatie SE rooster (SE week 6) in magister voor basis, kader en mavo

Maandag 11:

Start SE week periode 6 voor basis, kader en mavo klassen

Vrijdag 15:

Mavo 4 Onderzoek en deelvragen inleveren profielwerkstuk

November
Maandag 10:

Ouderavond klas 4

Woensdag 17:

Thamen opleidingsmarkt

December
Donderdag 2:

4 mavo: tussentijdse evaluatie profielwerkstuk

Vrijdag 10:

Publicatie SE rooster (Se week 7) voor basis, kader en mavo klassen

Vrijdag 17:

Start SE week 7 voor mavo

Maandag 20:

Start SE week 7 voor basis en kader

Februari
Donderdag 3:

Mavo: 4 eindversie Profielwerkstuk inleveren
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Maart
Vrijdag 4:

Mavo 4: profielwerkstuk beoordeling gereed

Woensdag 9:

Ouderavond klas 4

Vrijdag 11:

Publicatie rooster SE 8 voor basis, kader en mavo

Maandag 14:

Start praktijkexamen beeldende vorming Mavo

Donderdag 17:

Mavo 4: profielwerkstuk presentaties

Maandag 21:

Start SE week 8 basis, kader en mavo

Maandag 28:

Inschrijven herkansingen SE weken 6 t/m 8 voor basis, kader en mavo

April
Maandag 4:

Publicatie rooster herkansingen SE weken 6 t/m 8 voor basis, kader en
mavo

Maandag 11:

Publicatie roosters CSE en CSPE

Dinsdag 12

Herkansingen SE weken 6 t/m 8 basis, kader en mavo

Vrijdag 15:

Definitieve vaststelling SE-cijfers van alle AVO en keuzevakken
Geen beroep meer mogelijk

Maandag 19:

Cijferlijsten mailen naar klas 4

Donderdag 21:

Cijferlijsten klas 4 ondertekend retour

Mei
Maandag 9:

Start landelijk centraal (praktijk)examens basis kader

Donderdag 12:

Start landelijk centraal schriftelijkexamens mavo

Woensdag 25 :

Einde centrale examens tijdvak 1 mavo
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Juni
Vrijdag 10:

Gala leerjaar 4

Woensdag 15:

Uitslag Examen CSE/CSPE basis kader mavo
Vanaf 12.00 uur wordt elke leerling door de mentor gebeld.
Doorgeven herkansingen Centraal Schriftelijk Examen en Centraal
Praktijk Examen.

Donderdag 16:

Inleveren Herkansingsformulier CSE/CSPE bij de examensecretaris dhr.
Bouwense uiterlijk 9.00 uur. Het herkansingsformulier is door
ouders/verzorgers ondertekend.

Vrijdag 17:

Oefenen herexamen CSE/CSPE

Maandag 20:

Start herkansingen (tijdvak 2) Centraal Schriftelijk Examen en Centraal
Praktijk Examen

Juli
Vrijdag 1:

Uitslag herkansingen CSE/CSPE basis kader mavo bekend

Maandag 11:

Diploma uitreiking, planning komt in juni

Dinsdag 12:

Diploma uitreiking, planning komt in juni
Inleveren boeken Iddink

Wij wensen jou veel succes met je voorbereiding!
Team Vakcollege Thamen
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4.

Examen CSPE 4 Basis en Kader

Het examen voor de praktijkvakken heet CSPE en is gepland van maandag 9 mei tot en met
28 mei 2022.
4 Basis start op 9 mei met het CSPE. Een week later, op 16 mei, begint voor 4 basis de
theorie examens (Nederlands, Engels, etc.).
4 Kader start op 9 mei eerst met de theorie examens (Nederlands, Engels, etc.). Een week
later, op 16 mei, start voor 4 kader het CSPE.
Het CSPE is een uitgebreid examen waarin de 4 profielmodulen van je richting (D&P, PI&E
en M&T) worden geëxamineerd. Het examen bestaat uit het maken van praktijkopdrachten
en minitoetsen op de computer of laptop van Vakcollege Thamen.
Je persoonlijke CSPE-rooster krijg je zo snel mogelijk, maar uiterlijk op 11 april 2022 via
magister.
Een kwartier voor elk examen ben je aanwezig, dus als je om 9.00 start ben je er om 8.45. Je
krijgt eerst uitleg in een voorgesprek, aansluitend krijg je van ons een examenplek
toegewezen en start jij met je examen. Je mag gaan starten als de examenleider dat heeft
aangegeven.

5.

Examen CSE 4 Basis en Kader

Zoals hierboven vermeld start 4 basis op 16 mei met het Centraal Schriftelijk Examen (CSE). 4
kader start met het CSE op 9 mei, op het zelfde moment dat 4 basis met het praktijkexamen
start.
Alle examens worden digitaal afgenomen, op een computer of laptop van school. Er zal ruim
voor die tijd een oefenmoment ingepland worden met de leerlingen, om ze met deze
digitale omgeving kennis te laten maken. Het rooster van het CSE zal zo snel mogelijk, maar
uiterlijk op maandag 11 april, gepubliceerd worden.

6.

Examen CSE 4 Mavo

Op www.examenblad.nl zijn de data van de landelijk examens al gepubliceerd. Je CE- rooster
met tijd en lokaal wordt op 11 april 2022 via magister gepubliceerd.
Een half uur voor elk examen ben je aanwezig, dus als je om 9.00 start ben je om 8.30
aanwezig. Je neemt plaats aan de tafel waar jouw naamkaartje ligt. Je mag gaan starten als
de examenleider dat heeft aangegeven.
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7.

Belangrijke informatie vooraf aan het examen.

A. Controle gegevens
Controleer of je naam en geboortedatum en geboorteplaats, zoals die in je paspoort/IDkaart staan, hetzelfde zijn als in Magister. Dit is namelijk nodig voor je diploma. Kloppen
jouw gegevens niet, meld dit dan uiterlijk maandag 14 februari bij de examensecretaris, dhr.
Bouwense (kamer examensecretariaat of email: examensecretariaat@thamen.nl). Dhr.
Bouwense zal een bevestigende mail aan jou terugsturen wanneer de gegevens zijn
aangepast. Jij controleert dan de gegevens opnieuw en stuurt dhr. Bouwense een
bevestiging/aanpassing. Als alle gegevens correct in magister staan stuur jij een
bevestigende mail aan dhr. Bouwense.

B. Leerlingen met recht op extra hulpmiddelen
Heb je dyslexie of adhd of iets dergelijks, dan is dit waarschijnlijk bekend bij de
ondersteuningscoördinator. Er is voor jou een speciaal examenreglement. Je krijgt extra tijd
of je mag hulpmiddelen gebruiken. Als ze hiervan op school niet op de hoogte zijn dan kan
hier geen rekening mee worden gehouden. Jouw ouder(s)/verzorger(s) hebben een brief
ontvangen waarin aan is gegeven welke rechten jij hebt, indien van toepassing. Als jouw
ouders de brief hebben ondertekend dan kom jij in aanmerking voor de extra
hulpmiddelen/mogelijkheden die jou zijn toegekend. Als je vragen hierover hebt, neem dan
contact op met je mentor of de ondersteuningscoördinator.

C. Ziek of te laat op de dag van je schoolexamen of het eindexamen
Als je ziek bent, dan moet je dit vóór 8:00 telefonisch melden bij het verzuimloket (dus niet
doorgeven aan iemand anders!). Het verzuimloket is te bereiken via 0297 56 31 92.
Als je te laat bent mag je tot een half uur na het begin van het examen het examenlokaal in.
Je moet wel het werk op hetzelfde tijdstip inleveren als de kandidaten die wel op tijd
kwamen. Zet je wekker dus op tijd!

9

D. Toegestane hulpmiddelen bij het examen
Je moet meenemen:
• 2 pennen (zwart/blauw schrijvend)
• tekenpotlood
• blauw en rood kleurpotlood
• liniaal met millimeterverdeling
• passer
• geometrische driehoek
• koershoekmeter
• vlakgum
• Door docenten in het PTA aangegeven hulpmiddelen bij het SE.

Je mag meenemen:
• Standaard Rekenmachine
• Eendelige woordenboeken. Overleg van tevoren met je taaldocent of het woordenboek
geschikt is. Mag niet bij CSPE.
• Eendelig woordenboek Nederlands. Mag niet bij CSPE en CE beeldenvorming.
• Eendelig woordenboek Nederlands-thuistaal en thuistaal-Nederlands. Mag niet bij CSPE en
CE beeldenvorming.
• Nietmachine
• Doorzichtig flesje water
Verboden om mee te nemen:
• Telefoon, smartwatches, koptelefoon/oortjes, andere apparatuur
• Etuis, papier
• Tassen, petten, jassen, etenswaren
• Alle overige voorwerpen: vraag de examenbegeleider vooraf om toestemming!
• Overige producten die niet in bovenstaande zijn genoemd maar zijn vastgelegd in het
examenreglement.
Neem je verboden dingen mee dan wordt dit gezien als onregelmatigheid en dan kan je
examen ongeldig verklaard worden.

Voor een volledig overzicht wat je mee mag nemen bij het schoolexamen verwijzen naar het
examenreglement. Voor het landelijk CE en CSPE verwijzen wij naar examenblad:

https://www.examenblad.nl/publicatie/20200622/regeling-toegestane-hulpmiddelen/2022
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8.

Belangrijke informatie tijdens (school-)examens
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Je wacht op instructies van de examinator;
Alle toetsen moeten met pen (blauw of zwart) gemaakt worden.
Het eerste half uur mag je de examenruimte niet verlaten;
Het laatste kwartier mag je de examenruimte niet verlaten (examinator
geeft het aan);
Leerlingen die extra tijd hebben weten dit;
Je leent niets van elkaar;
Heb je een niet-inhoudelijke vraag of je moet naar de wc, steek dan je vinger
op;
Niemand mag je helpen (ook de surveillant niet);
Je praat niet, je spiekt niet en je geeft geen signalen (fraude=einde examen!);
Ben je klaar met je (school-)examen, steek dan je vinger op.
(Druk NIET zelfstandig op afsluiten in Facet of als je klaar bent met een SE! Afsluiten
is namelijk definitief, dus doe dat als er een surveillant bij is! Het zal jammer zijn als je
vragen vergeet te maken; De docent komt je helpen met het afronden van het
(school-)examen.
Kladpapier lever je in. Je neemt dus niks mee het lokaal uit;
Controleer of je antwoord hebt gegeven op de vraag;
Vergeet geen berekeningen;
Tel je woorden bij Nederlands/Engels/Duits als er een maximum/minimum is;
Neem de tijd!
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9.

Wanneer ben je geslaagd?

Nadat je het CSPE en het CE hebt gemaakt is het tijd voor de school om je resultaten te
beoordelen. Woensdag 15 juni vanaf 12.00 uur word je door je mentor gebeld met de
uitslag van het examen. Zet deze dag in je agenda!
Hoe ziet woensdag 15 juni er voor jou uit?
•
•
•
•

Je moet vanaf 11:00 uur bereikbaar zijn op het telefoonnummer dat op school
bekend is.
Je wordt diezelfde middag op school verwacht. Het specifieke tijdstip volgt nog.
Je ontvangt dan je voorlopige cijferlijst waarop eventuele deelname aan
herkansingen aangegeven kan worden.
Mentoren en docenten zijn dan aanwezig voor eventueel advies met betrekking tot
de herkansingen.

Een leerling van Mavo is geslaagd als:
•
•
•
•
•

Het gemiddelde van de CE moet 5,5 of hoger zijn;
Je hebt minimaal ‘voldoende’ voor lichamelijke opvoeding en kunstvakken 1(KV);
Het profielwerkstuk moet “voldoende” of “goed” zijn.
Het eindcijfer (gem. SE en CE) van het vak NE is een 5 of hoger;
De eindcijfers moeten aan de volgende eisen voldoen:
- Al je eindcijfers zijn 6 of hoger, of
- Je hebt één 5 en al je andere eindcijfers zijn 6 of hoger, of
- Je hebt max. één 4 en al je andere eindcijfers zijn 6 of hoger,
waarvan er tenminste één 7 of hoger is, of
- Je hebt maximaal twee 5-en al je andere eindcijfers zijn 6 of hoger waarvan er
tenminste één 7 of hoger is.
- Geen eindcijfer is 3 of lager
(artikel 49 wetboek)

Een leerling van basis/kader is geslaagd als:
•
•
•

•
•

Je cijfers voor je centraal examen gemiddeld voldoende (5,5 of hoger) zijn;
Je eindcijfer (gem. SE en CE) voor Nederlands afgerond een 5 of hoger is;
Je voldoet aan de eindcijfereisen:
- Al je eindcijfers en je combinatiecijfer een 6 of hoger zijn, of:
- Je een 5 hebt en voor de rest 6 of hoger, of:
- Je een 4 hebt, een 7 of hoger en voor de rest 6 of hoger, of:
- Je twee keer een 5 hebt, een 7 of hoger en voor de rest 6 of hoger;
- Geen enkel eindcijfer een 3 of lager is;
Je hebt minimaal ‘voldoende’ voor lichamelijke opvoeding en kunstvakken 1(KV);
Je voor elk van de 4 verplichte beroepsgerichte keuzevakken niet lager dan een 4
hebt gehaald (basis en kader leerlingen).
12

Opmerkingen voor alle niveaus:
• Met een eindcijfer voor alle vakken gemiddeld lager dan een 4 ben je gezakt;
• Het loopbaandossier (LOB) zie je niet terug op je cijferlijst maar moet wel voldoende
afgesloten zijn om deel te kunnen nemen aan het examen;
• Lichamelijke opvoeding, maatschappijleer en kunstvakken 1 (KV) zijn
• Schoolexamen onderdelen. Dit zijn tevens je eindcijfers;
Het rekencijfer telt niet mee.
(artikel 49 wetboek)
Een leerling van het leerwerktraject is geslaagd als:
• Het eindcijfer voor Nederlands een 6 of hoger is; en
• Het eindcijfer voor het profielvak een 6 of hoger is; en
• Het combinatiecijfer voor de beroepsgerichte keuzevakken een 6 of hoger is.
(artikel 49 wetboek)
Regeling afronding cijfers
Alle PTA cijfers worden afgerond op 1 decimaal, evenals het SE-cijfer en het CE-cijfer.
Hiervoor geldt de regel: De tweede decimaal bepaalt de afronding.
7,44 = 7,4
7,45 = 7,5
7,47 = 7,5
De eindcijfers van het examen worden ten slotte afgerond op een geheel getal. Hierbij geldt
de regel: De eerste decimaal bepaalt de afronding.
7,45 = 7
7,49 = 7
7,50 = 8
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10. Wanneer ben je cum laude geslaagd?
Cum Laude is de Latijnse term voor Met Lof. Deze eervolle vermelding werd
voorheen alleen op universiteiten en hogescholen gegeven aan studenten. Sinds het
schooljaar 2015/2016 kunnen leerlingen van het voortgezet onderwijs ook cum laude slagen.
Op deze manier worden topleerlingen erkend voor hun uitstekende prestaties. Daarnaast is
het een stimulans om extra je best te doen om tot deze bijzondere prestatie te komen.
Met een cum laude diploma maak je bovendien een hogere kans om aangenomen te
worden op een vervolgopleiding. Sommige vervolgopleidingen zijn zo populair dat ze slechts
een beperkt aantal plekken hebben en moeten loten onder alle aanmeldingen wie
uiteindelijk een plek krijgt.

Wanneer Cum Laude bij Basis en Kader leerlingen?

Als het gemiddelde van je eindcijfers onafgerond een 8,0 of hoger is. De vakken die
meetellen in de berekening zijn:
• Het eindcijfer van het profielvak;
• De twee algemene vakken van het profieldeel;
• Het eindcijfer berekend op grond van artikel 49, derde lid,(wetboek en aangegeven
bij bovenstaande hoofdstuk 8) en
ten minste het eindcijfer 6 of ten minste de kwalificatie «voldoende» voor alle
vakken die meetellen bij de uitslagbepaling op grond van artikel 49. ,(wetboek en
aangegeven bij bovenstaande hoofdstuk 8)
• Ook mag je geen eindcijfer lager dan een 6 hebben;
en niet lager dan de beoordeling 'voldoende' hebben voor de vakken die
meetellen voor de einduitslag.
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Wanneer Cum Laude bij Mavo leerlingen?
Als het gemiddelde van je eindcijfers onafgerond een 8,0 of hoger is. De vakken die
meetellen in de berekening zijn:
• De vakken Nederlandse taal, Engelse taal en maatschappijleer, en de algemene
vakken van het profieldeel, en
• Het vak uit het vrije deel waarvoor het hoogste eindcijfer is vastgesteld, en
• Ten minste het eindcijfer 6 of ten minste de kwalificatie «voldoende» voor het
profielwerkstuk en alle vakken die meetellen bij de uitslagbepaling op grond
van artikel 49. ,(wetboek en aangegeven bij bovenstaande hoofdstuk 8)

11. Diploma uitreiking
De diploma uitreiking vindt plaats op maandag 11 of dinsdag 12 juli 2022.
Je ontvangt namens de directeur de cijferlijst met behaalde resultaten en je
diploma. Er worden geen
duplicaten (=dubbel exemplaar) van het diploma verstrekt, dus bewaar deze
goed!
Een officiële uitnodiging met locatie en tijdstippen ontvangen jullie ruim voor
deze datum.
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12. Examentips
Voorbereiding (school-)examens

Via Mijneindexamen.nl, eindexamensite.nl en examenblad.nl kan je alle informatie vinden
over bijvoorbeeld:
• toegestane hulpmiddelen
• exameneisen en –regels
• slaag/zakregeling
• verwijzingen naar nuttige websites
Examentip #1: Oefen oude examens
Een examen maken is meer dan het uit je hoofd leren van feiten. Het gaat er met name om
dat je jezelf vaardigheden aanleert om met de examenstof tot bepaalde inzichten te kunnen
komen. Door oude examens te maken, ben je beter voorbereid op het aankomende
eindexamen. Zo raak je bekend met het niveau van de vragen en het type vragen dat wordt
gesteld. Stappenplan:
A. Oefen een paar uur achter elkaar. Hierdoor wen je aan de tijdsduur van 2 uur
examen maken. Je wilt er tenslotte niet pas op het echte examen voor de eerste keer
achter komen hoelang 2 uur examen maken eigenlijk is.
B. Maak veel oude examens van elk vak. Door meerdere oude examens van een vak
te maken ga je een rode draad zien en weet je welke onderwerpen een grote kans
hebben om op het examen terug te komen. Kijk daarna goed naar het
antwoordenmodel en check je antwoorden.
C. Leer van je fouten. Vraag uitleg aan je docent over de dingen die je niet snapt.
Zorg dat je vervolgens nog meer traint op de onderwerpen waar je niet zo goed
scoorde. Kijk ook naar de richtlijnen per vraag op het antwoordenblad. Zo krijg je een
beter begrip van de manier waarop leraren straks jouw antwoord zullen beoordelen
en kun je je hierop aanpassen.
Examentip #2: Gebruik videofilmpjes
De examenstof van veel vakken is ook uitgelegd in video's op YouTube. Sommige leraren
steken veel tijd in het opstellen van video’s om jou de stof uit te leggen. Door de combinatie
van beeld en geluid kun je de stof vaak beter begrijpen. Video blijft beter hangen dan droge
tekst en biedt soms net een ander perspectief. Een kanaal dat wij bijvoorbeeld aanraden is
Digistudies. Je kunt ook zoeken op begrip of hoofdstuk op YouTube. Je docent kan je advies
geven over de te gebruiken videofilmpjes. Maak hier gebruik van!
Examentip #3: Leer de examenstof thema voor thema
Het heeft geen zin om alle examenstof in één keer in je hoofd te stampen. Knip de
examenstof daarom op in hapklare brokken en leer elk thema apart. Door je steeds op één
onderdeel te richten, bewaar je voor jezelf de rust en blijft de stof beter in je hoofd hangen.
Richt je vooral op de onderdelen die je nog niet goed beheerst. Je kunt ook voor jezelf een
samenvatting maken per thema.
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Examentip #4: Combineer verschillende middelen om je te helpen slagen
Combineer verschillende middelen om de examenstof te leren. Gebruik je boek of de
Examenoverzicht samenvatting. Maak ook gebruik van filmpjes op YouTube en uitleg op
internet. Vraag je docent om de stof nog een keer beknopt uit te leggen en oefen daarnaast
oude examens. Misschien kan ook een examentraining je helpen. Google de belangrijkste
begrippen van elk vak eens. Hier vind je uitleg die misschien net beter bij jou past. Vaak is
stof in schoolboeken saai of onduidelijk uitgelegd. Alle middelen zijn heilig om je te laten
slagen voor het eindexamen. Door alle middelen te combineren, vergroot je de kans om te
slagen voor het eindexamen!
Examentip #5: Begin op tijd met leren
Een valkuil voor veel examenkandidaten is tijdgebrek. Begin daarom op tijd met het
doornemen van de examenstof. Zowel voor de landelijke examens als schoolexamens. Leer
de stof stap voor stap. Maak een planning met alle onderwerpen die je moet leren en zet er
bij wanneer je de stof gaat door- nemen. Als je op tijd begint heb je genoeg tijd voor alle
examenvakken. Dan hoef je in de laatste dagen voor het examen alleen nog een
samenvatting door te nemen.
Examentip #6: Leg iemand anders de examenstof uit
In je eentje studeren kan soms saai en eenzaam voelen. Met deze tip wordt leren leuk!
Spreek af en toe af met een klasgenoot en leg de ander de examenstof uit. Vaak snap je voor
jezelf wel hoe iets in elkaar steekt, maar is het toch nog een uitdaging om dit aan een ander
uit te leggen. En door het aan een ander uit te leggen, oefen je in feite ook om de
examenstof straks aan je opgavenblad uit te leggen. Door iemand anders de examenstof uit
te leggen, kijk je vaak toch nog eens opnieuw en op een andere manier naar de stof. Je
ontdekt met deze actieve vorm van oefenen dingen die je nog niet eerder had opgemerkt.
Examentip #7: Overweeg extra hulp voor lastige vakken
Om het examen te halen, zijn soms grote maatregelen nodig. Mocht je nu echt dat ene vak
niet onder de knie krijgen, dan kun je nog altijd overwegen om bijles te
nemen, een examentraining te volgen of om samenvattingen te gebruiken.
Examentip #8: Zorg voor voldoende ontspanning
Je kunt niet continu de hele dag door leren. Het is belangrijk om af en toe pauze te houden
en iets compleet anders te gaan doen. Ga buiten een rondje lopen voor wat frisse lucht of
doe eens gek. Na ontspanning kan je ook makkelijker nieuwe leerstof opnemen. Leer telkens
maximaal een uur en neem daarna een korte pauze van bijvoorbeeld een kwartier.
Examentip #9: Leer in een omgeving die het beste bij jou past
Nieuwe examenstof is het beste te leren in een rustige omgeving. Zorg voor weinig afleiding.
Leg bijvoorbeeld je mobiele telefoon even weg en zorg ervoor dat niemand je kan storen.
Zorg er ook voor dat het bureau waar je studeert schoon en opgeruimd is. Als dit niet het
geval is, kan je worden afgeleid. Zorg dus voor een omgeving waar je echt kan focussen op
de examenstof.
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Examentip #10: Maak een planning
De belangrijkste examens zitten allemaal in twee weken gepropt en bij schoolexamens in
één week. Het is niet verstandig om pas voor het laatste examen te leren nadat het één na
laatste examen is afgelopen. Een examen leer je niet twee dagen voor je aan het
eindexamen moet gaan beginnen. Wie het daar wel op gooit, zal waarschijnlijk gek worden
van de stress en zenuwen. Probeer in plaats daarvan een goede planning te maken.
Hoe doe je dat?
A. Bespreek met je docenten uit welke onderdelen ieder examen bestaat en breek de
stof op in behapbare brokken die je telkens in sessies van een uur kunt leren.
B. Schrijf vervolgens ergens op welke onderwerpen je wanneer wilt gaan leren.
C. Houdt ook voldoende rekening met pauzes.
Op deze manier wordt inzichtelijk hoeveel tijd je nodig hebt om alle stof te leren. Maak op je
planning ook een onderwerp waarbij je aangeeft hoe goed je het onderwerp beheerst. Zo
kun je in de aanloop naar het examen vooral die onderdelen nog eens oefenen waar je
minder goed op scoort.

Tips vlak voor (school-)examens
Tip #11: Wees uitgerust
Het heeft geen zin om de nacht ervoor nog tot laat voor te bereiden. Zorg liever dat je
zonder stress en vermoeidheid scherp aan je examen kunt beginnen. Zorg voor een goede
nachtrust en veel slaap in de periode voor en tijdens het examen. In je slaap wordt de stof
die je overdag hebt geleerd verwerkt.
Tip #12: Zorg dat je weet wat je mee mag nemen naar het examen
Het is belangrijk om te weten wat je mee mag nemen naar welk examen. Zo mag je
bijvoorbeeld op sommige examens een grafische rekenmachine gebruiken en op andere
examens niet. Check dus van tevoren wat je mee mag nemen naar het examen.
Tip #13: Vertrouw op je eigen vaardigheden
Vertrouw op je eigen vaardigheden. Je hebt tenslotte veel geoefend om een goed cijfer te
halen voor het examen. Maak de dag voor het examen hooguit een paar makkelijke
opgaven. Dit geeft je zelfvertrouwen voor het examen. Zorg dat je de moeilijke opgaven al
van tevoren hebt geoefend.
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Tips tijdens (school-)examens
Tip #14: Geef altijd een antwoord
Geef altijd een antwoord. Een leeg antwoord is altijd fout. Als je iets niet weet, doe een gok.
Ook bij de open vragen. Het opschrijven van een enkele formule kan je soms al punten
opleveren. Niks opschrijven levert altijd 0 punten op. Mocht je in tijdnood komen en nog een
aantal vragen missen, vul dan altijd een meerkeuze antwoord in. Zo is er in ieder geval iets
ingevuld.
Tip #15: Blijf niet te lang bij één moeilijke vraag hangen
Als je een vraag niet snapt, ga dan verder naar de volgende vraag. Verspil niet te veel tijd aan
een vraag die je niet begrijpt.
Tip #16: Maak gebruik van de tijd
Laat je niet gek maken door klasgenoten die eerder de zaal uitlopen. Neem de tijd die je zelf
nodig hebt. Controleer al je antwoorden als je daar tijd voor hebt.
Tip #17: Blijf kalm
Examens worden bedacht door mensen, en sommige mensen bedenken rare dingen. Als je
een vreemde vraag tegenkomt op het eindexamen, blijf rustig en denk logisch na.
Tip #18: Geef nooit meer voorbeelden of redenen dan er worden gevraagd
Als er om 3 redenen wordt gevraagd, worden ook echt alleen maar de eerste 3 antwoorden
goedgekeurd. Geef niet meer antwoorden dan nodig is. Als er om 3 redenen worden
gevraagd en je weet er 5, schrijf dan eerst de antwoorden op die je zeker weet.
Tip #19: Kijk eerst globaal het examen door
Door eerst door het examen te bladeren weet je wat er wordt gevraagd en hoeveel vragen
er zijn. Begin eerst bij de opgaven die je snapt. Als er een opgave is die je niet snapt, sla hem
dan even over en kom er later op terug.
Tip #20: Kijk naar het aantal punten dat je met de vraag kunt verdienen
Het aantal punten dat je met een vraag kunt verdienen geeft je namelijk een indicatie over
hoe uitgebreid je antwoord dient te zijn.
Tip #21: Kijk achteraf of je wel echt antwoord hebt gegeven op de vraag
Soms kan je antwoord inhoudelijk wel kloppen, maar heb je de vraag niet beantwoord. Kijk
altijd na of je antwoord de vraag dekt. Als je iets moet berekenen, zorg dan dat je de
eenheid bij het antwoord zet. Zorg er ook voor dat je de gehele berekening opschrijft. Als je
dit niet doet, kan dit je punten kosten.
Tip #22: Bedenk welke informatie je nodig hebt om de vraag te beantwoorden
Soms wordt er veel informatie gegeven voordat er een bepaalde vraag wordt gesteld. Deze
context is echter niet altijd direct relevant voor de vraag en kan je wellicht op het verkeerde
been zetten. Bedenk altijd van tevoren welke informatie je écht nodig hebt om de vraag te
beantwoorden.
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Tip #23: Zorg dat je op tijd aanwezig bent
Alhoewel het lekker is om in je bed te blijven liggen, is het belangrijk dat je ruim op tijd
aanwezig bent voor het eindexamen. De extra stress van te laat komen is namelijk niet
prettig.
Tip #24: Zorg dat je antwoorden leesbaar zijn en dat je alles inlevert
Zorg ervoor dat de docenten die jouw examen na gaan kijken je antwoorden kunnen lezen.
Als ze je antwoord niet kunnen lezen, dan wordt het fout gerekend. Zorg dat je naast het
antwoordenblad ook eventuele bijlagen of werkbladen inlevert. Vergeet vooral ook niet om
je naam op het antwoordenblad te schrijven. Alle andere examens zijn digitaal.

Tips na (school-)examens
Tip #25: Check je antwoorden
Na het examen kun je direct je antwoorden checken. Zo zie je ongeveer hoeveel punten je
hebt gehaald. En kun je grofweg (afhankelijk van de normering natuurlijk) alvast zien of je
het examen hebt gehaald.
Tip #26: Klachten?
Mocht je klachten hebben over het eindexamen of iets wat in school is gebeurd terwijl het
eindexamen werd afgenomen, dan kun je deze klachten melden bij het LAKS. Klachten
doorgeven kan telefonisch, maar ook via de website. Het LAKS zal deze klachten bundelen,
filteren en terugkoppelen aan het College Voor Examens. Als het LAKS veel klachten over
een bepaalde vraag ontvangt, dan kunnen zij aandringen op het schrappen van die vraag of
een soepelere normering.
Heb je klachten over het schoolexamen kijk dan in het examenreglement welke actie jij kunt
ondernemen.
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Eten en drinken
Tip #27: Eet gezond en vermijd junkfood
Het is belangrijk dat je fit en vitaal het examen maakt. Een goede voeding helpt
hierbij. Zorg ervoor dat je genoeg vitamines en mineralen binnenkrijgt, door voldoende
groente en fruit te eten. Bananen bevatten dopamine, en dat verbetert je
concentratievermogen. Ook helpen bananen tegen de zenuwen. Daarnaast
heeft vis veel goede stoffen. Junkfood geeft je een goed gevoel tijdens het eten en drinken,
maar daarna krijg je een dip. Je hersenen zijn minder actief tijdens deze dip en kunnen dus
moeilijker nieuwe dingen opnemen. Zorg er dus voor dat je junkfood vermijdt op dagen dat
je leert voor het eindexamen. Ditzelfde geldt voor voedsel met veel suiker, zoals snoep.
Tip #28: Let op met energiedrank
Energiedrankjes geven je een tijdelijke energieboost, maar kunnen er ook voor zorgen dat je
niet meer kunt slapen. Sommige mensen krijgen hoofdpijn of worden onrustig van
energiedrank, terwijl anderen zeggen dat het hun juist helpt leren. Wees je hier van bewust
en denk goed na of jij beter leert met energiedrank. Wij raden het jou af om energiedrank te
gebruiken. Energiedrank is op school niet toegestaan.
Tip #29: Eet kauwgom
Sommige studies geven aan dat het kauwen van kauwgom een stimulerend effect heeft op
de hersenen. Zo kun je je beter concentreren en dus beter presteren. Wij zijn geen
voorstanders van eten van kauwgom.
Tip #30: Drink thee tijdens het leren
Het drinken van thee helpt je ontspannen. Zo kun je beter examenstof tot je nemen. Drink
alleen niet teveel thee voor het examen, omdat je dan de hele tijd naar het toilet moet.
Bron: https://www.examenoverzicht.nl/examen-informatie/voor-het-examen/examentips
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13. Herkansingsformulier
Herkansing Centraal Examen
Naam ___________________________________________________
Klas
Vak

Basis/Kader/Mavo:

Handtekening ouder/verzorger
___________________________________________________
Dit formulier moet op donderdag 17 juni ingeleverd worden tussen 8.30 – 9.00 uur bij de
examensecretaris, dhr. Bouwense (kamer examensecretariaat)
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Herkansingsformulier
Herkansing Centraal Schriftelijk Praktijkexamen
Naam ___________________________________________________
Klas
Vak

Basis/Kader/Mavo:

Handtekening ouder/verzorger:

___________________________________________________
Datum herkansing:
___________________________________________________
Tijdstip herkansing:
___________________________________________________

Dit formulier moet op donderdag 17 juni ingeleverd worden tussen 8.30 – 9.00 uur bij de
examensecretaris, dhr. Bouwense (kamer examensecretariaat)
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R.K.S.G. Thamen (vakcollege Thamen), Den Uyllaan 4,1421 NK Uithoorn
Telefoonnummer: 0297 56 31 92
E-mail: info@thamen.nl
Examensecretariaat: examensecretariaat@thamen.nl 25
De informatie en gegevens in deze documentatie kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd. Artikel 49 van het wetboek zal te allen tijde als uitgangspunt gelden

