
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXAMENSPECIAL 
 

voor examenkandidaten 
mavo, havo en vwo 

 
 

 
EINDEXAMEN 2021 

 
 
 
 
 

maart 2021 
 
  



Examenspecial 2021                                                                                                      blz. 2 
 

 
 
 
Dit is de Examenspecial 2021, bedoeld voor alle leerlingen van het Griftland College die in 2021 
examen doen. Het examen ziet er heel anders uit dan gewoonlijk. Daar vind je op bladzijde 6 
meer over. Je vindt in de special verder belangrijke data, deadlines, tips en regels. Dit alles om 
het examen goed te laten verlopen voor iedereen. Lees de special zorgvuldig door! Zorg ook dat 
je de exameninstructie bijwoont die door je teamleider wordt gegeven (zie blz. 3 voor de data). 
Alle hier genoemde informatie is onder voorbehoud van wijzigingen in de coronamaatregelen. Bij 
wijzigingen in de planning en organisatie rondom de examens, zullen de leerlingen en ouders per 
mail worden geïnformeerd.  
 
Heel veel succes bij de examens! 
 
 
I. AFWIKKELING VAN SCHOOLEXAMEN EN HERKANSINGEN 
 
    
1. Inleveren aanvraag herkansing toetsperiode 3 

 
 datum  4mavo  5havo  6vwo 

do 1 april vóór 12 uur 

 
2. Herkansing  

 
 datum  4mavo  5havo  6vwo 

ma 12 april 
en 

di 13 april 

Herkansing 
toetsperiode 3 

Alleen ma 12 april 
 

(geen lessen) 

Herkansing 
toetsperiode 3 

Ma 12 en di 13 april 
 

(geen lessen) 

Herkansing 
toetsperiode 3 

Ma 12 en di 13 april 
 

(geen lessen) 
vr 16 april  Indien nodig: extra herkansingsmoment  

 
3. Definitieve eindcijfers schoolexamen 
 

 datum  4mavo  5havo  6vwo 
di 20 april                      definitieve SE-cijfers op het ouderportaal 

  
 Als er volgens jou een cijfer niet correct is, meld dit dan zo spoedig mogelijk per mail aan de 

examensecretaris: m.evers@griftland.nl. 
 Deze schriftelijke melding dient uiterlijk donderdag 22 april om 9.00 uur in haar bezit te zijn. Een 

voorbeeldbrief vind je achterin deze Examenspecial (Bijlage 4).  
 Op vrijdag 23 april worden de cijfers definitief en worden ze naar de Inspectie verzonden. Na dat 

moment staan de SE-cijfers vast en kan hierin niets meer gewijzigd worden. 
 De periode waarin de ontvangen bezwaren behandeld worden en eventuele wijzigingen in de 

cijfers aangebracht kunnen worden is kort. Reageer daarom onmiddellijk nadat de cijfers 
gepubliceerd zijn! 
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4. Schema voor week 13 - 20  

 *Aanwezigheid verplicht 

datum 4mavo 5havo 6vwo 

Week 13 
29 maart- 

2 april 

Ma 29 maart t/m do 1 april 
les volgens rooster 

 
Ma 29 maart 

Exameninstructie  
 

Do 1 april 12.00u deadline 
aanvraag herkansing TW3 

 
Vr 2 april Goede Vrijdag 

Vrije dag 

Ma 29 maart t/m do 1 april 
les volgens rooster 

 
 
 
 

Do 1 april 12.00u deadline 
aanvraag herkansing TW3 

 
Vr 2 april Goede Vrijdag 

Vrije dag 

Ma 29 maart t/m do 1 april 
les volgens rooster 

 
 
 
 

Do 1 april 12.00u deadline 
aanvraag herkansing TW3 

 
Vr 2 april Goede Vrijdag 

Vrije dag 

Week 14 
5-9 april 

Ma 5 april 2e paasdag 
 

Di 6 t/m vr 9 april 
Proefexamens + bespreking 

Ma 5 april 2e paasdag 
 

Di 6 t/m vr 9 april 
Interne examentraining 

volgens rooster 

Ma 5 april 2e paasdag 
 

Di 6 t/m vr 9 april 
Interne examentraining 

volgens rooster 

Week 15 
12-16 april 

Ma 12 april  
Herkansing TW3 

 
Di 13 t/m vr 16 april 

Proefexamens + bespreking 
 

Met uitzondering van 
wo 14 april: studiedag, geen les 

 
 

Vrijdag 16 april deadline 
aanvraag spreiding examens 

Ma 12 en di 13 april 
Hele dag 

Herkansing TW3 + LuVa 
 

wo 14 april: studiedag, geen les 
 

do 15 en vr 16 april 
interne examentraining 

volgens rooster 
 

Vrijdag 16 april deadline 
aanvraag spreiding examens 

Ma 12 en di 13 april 
Hele dag 

herkansing TW3 + LuVa 
 

wo 14 april: studiedag, geen les 
 

do 15 en vr 16 april 
interne examentraining 

volgens rooster 
 

Vrijdag 16 april deadline 
aanvraag spreiding examens 

Week 16 
19-23 april 

Ma 19 t/m vr 23 april 
Proefexamens + bespreking 

 
 
 
 
 
 

 
Do 22 april 9.00u deadline 

bezwaar SE-cijfers 

Ma 19 t/m vr 23 april 
Interne examentraining 

volgens rooster 
 
 
 
 
 

 
Do 22 april 9.00u deadline 

bezwaar SE-cijfers 

Ma 19 t/m vr 23 april 
Interne examentraining 

volgens rooster 
 

Do 22 april 
Instructie eindexamen voor 

alle 6v-kandidaten* 
Locatie en tijd worden nader 

bekendgemaakt 
 

Do 22 april 9.00u deadline 
bezwaar SE-cijfers 

Week 17/18 Meivakantie 

Week 19 
10-14 mei 

Ma 10 mei 
Korte exameninstructie 

per stamklas* 
Locatie en tijd worden nader 

bekendgemaakt 
 

Ma 10 mei tot 12.30u 
Vragenuurtje op het mavoplein 

 
 

Di/wo 11/12 mei 
Afspraken met vakdocenten 

 
 

Do 13 mei Hemelvaartsdag 
Vr 14 mei vrije dag 

Ma 10 mei  
Instructie eindexamen voor 

alle 5h-kandidaten* 
Locatie en tijd worden nader 

bekendgemaakt 
 

Ma 10 en di 11 mei 
Interne examentraining volgens 

rooster 
 

Wo 12 mei 
Zelfstudie en eventuele 
afspraken met docenten 

 
Do 13 mei Hemelvaartsdag 

Vr 14 mei vrije dag 

 
 
 
 
 
 

Ma 10 en di 11 mei 
Interne examentraining volgens 

rooster 
 

Wo 12 mei 
Zelfstudie en eventuele 
afspraken met docenten 

 
Do 13 mei Hemelvaartsdag 

Vr 14 mei vrije dag 

Week 20 
17 t/m 21 mei Ma 17 mei Start CE 1e tijdvak Ma 17 mei Start CE 1e tijdvak Ma 17 mei Start CE 1e tijdvak 
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5. Bibliotheekboeken inleveren 

 
 Zorg er s.v.p. voor dat de school ook volgend jaar weer aan examenkandidaten volop mogelijkheid 

kan bieden boeken te lenen. Lever daarom zo spoedig mogelijk alle geleende werken weer in, 
zodat de voorexamenklassen, jullie directe opvolgers, ook aan hun trekken kunnen komen. Je kunt 
in principe elke dag tussen 08.30 uur en 15.00 uur in de mediatheek terecht. Doen! 

 
6. Gezellige bijeenkomst examenkandidaten 
 Houd de middag van vrijdag 28 mei vrij in je agenda! Er is die middag na de examens voor alle 

examenkandidaten een gezellige bijeenkomst op school. Nadere informatie volgt. 
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II. CENTRAAL EXAMEN IN DIT BIJZONDERE JAAR 

 
1. Wanneer ben ik geslaagd? 

 
Klik voor de slaag- zakregeling van jouw afdeling op één van onderstaande links: 
 

Slaag- zakregeling mavo  
Slaag- zakregeling havo 
Slaag- zakregeling vwo 

 
2. Bijzondere maatregelen vanwege Covid-19 

 
Vanwege de bijzondere situatie rondom Covid-19 heeft de minister voor de examens van 2021 de 
volgende maatregelen genomen. 
• Dit jaar zijn er drie tijdvakken.  

Het 1e tijdvak duurt van maandag 17 tot en met maandag 31 mei. 
Het 2e tijdvak duurt van maandag 14 tot en met vrijdag 25 juni. 
Het 3e tijdvak (voor herexamens) duurt van dinsdag 6 t/m vrijdag 9 juli. 

• Examenkandidaten mogen de eerste afname van hun examens spreiden over de eerste twee 
tijdvakken in geval van ziekte, quarantaine of leerachterstand. Het tweede tijdvak is daarom 
geen vier maar tien dagen. 

• Het eindcijfer van één vak mag worden uitgesloten van de uitslagbepaling als dat nodig is om 
te slagen. De uitslag wordt dan bepaald volgens de bestaande slaag- zakregeling, alleen met 
één vak minder. Het uitgesloten vak mag geen kernvak zijn. Kernvakken zijn voor mavo: 
Nederlands, en voor havo/vwo: Nederlands, Engels en wiskunde. Het eindcijfer komt wel op 
de cijferlijst.  

• Examenkandidaten mogen twee herexamens doen ongeacht het resultaat.  
• Er is een 3e tijdvak voor herexamens en cijferverbeteringen.  
• Er is geen 4e tijdvak; vóór de zomervakantie moet het examen zijn afgerond.  
 

3. Advies: doe je examens in het eerste tijdvak 
 
Je mag als examenkandidaat je examens dit jaar over het eerste en tweede tijdvak spreiden als je 
ziek wordt, in quarantaine moet of door COVID-19 een achterstand hebt opgebouwd. Wij geven 
iedereen het dringende advies om je examens in het eerste tijdvak af te ronden en eventuele 
herexamens in het tweede tijdvak te doen. Het lijkt misschien interessant om extra tijd voor jezelf 
te kopen door je examens over een langere periode uit te spreiden maar er is bij spreiding van je 
examen een risico dat je het examen dit jaar niet kan afronden als je ziek wordt of in quarantaine 
moet. Dan moet je het jaar overdoen of naar het VAVO, want na de zomer is er geen kans meer om 
examens in te halen.  
 
Een paar voorbeelden (er zijn meer situaties denkbaar): 
 

Veilige planning 1e tijdvak 2e tijdvak 3e tijdvak 

Planning Alle examens maken 2 herexamens maken - 

Loopt ’t anders? 
Ziek/quarantaine Alle examens maken 2 herexamens maken 

Alle examens maken Ziek/quarantaine 2 herexamens maken 

Weinig risico Je hebt nog mogelijkheden voor uitloop in 2e/3e tijdvak 

Voordelen van deze 
planning 

- Je krijgt de uitslag snel (10 juni) en hebt meteen vakantie als je bent geslaagd. 
- De examenstof is vers omdat je kort daarvoor les en examentrainingen hebt gehad. 
- Je kunt meedoen met de ‘grote’ diploma-uitreiking na het 2e tijdvak. 

Extra argument 

Voor de meeste leerlingen is deze planning haalbaar dus waarom zou je spreiden als er 
geen zwaarwegende redenen voor zijn? Dit jaar zijn de voorwaarden immers gunstig: 
- Je kunt één vak uitsluiten van de uitslagbepaling 
- Je hebt nog twee herkansingen voor als het toch met twee vakken tegenvalt 
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Risicovolle planning 1 1e tijdvak 2e tijdvak 3e tijdvak 

Planning Alle examens maken Herexamens uitstellen 2 herexamens maken 

Loopt ’t anders? Alle examens maken Herexamens uitstellen Ziek/quarantaine 

Risico Je kunt dan geen herexamens meer doen. Dat kan betekenen dat je niet kan slagen. 

Andere nadelen 
van het uitstellen van je 
herexamens (ook al gaat 
alles volgens je planning) 

- Er zitten 11 weken(!) tussen de laatste examentraining en je herexamens: kennis en 
motivatie zo lang op peil houden is lastig, helemaal na al het werk in het 1e tijdvak.  

- Je krijgt de uitslag pas op 15 juli (anderen al op 10 juni of 2 juli)  
- Je doet niet mee met de ‘grote’ diploma-uitreiking na het 2e tijdvak 

 
 
 
Risicovolle planning 2 1e tijdvak 2e tijdvak 3e tijdvak 

Planning Deel van de examens 
maken 

Deel van de examens 
maken 2 herexamens maken 

Loopt ’t anders? Deel van de examens 
maken Ziek/quarantaine Examens en herexamens in 

hetzelfde tijdvak 

Risico’s 

- je hebt nog niet alle examenresultaten dus je kiest misschien een verkeerd vak om te 
herkansen.  

- Je kunt misschien niet alle examens maken omdat ze in het 3e tijdvak op hetzelfde 
moment kunnen vallen. 

Andere nadelen 
van het spreiden van je 
examens (ook al gaat 
alles volgens de 
planning) 

- Er zitten 6 weken(!) tussen de laatste examentraining en het laatste examen in het 2e 
tijdvak; examenstof en motivatie zo lang op peil houden is lastig, helemaal na al het 
werk in het 1e tijdvak. Je wil eerder klaar zijn met je examens. 

- Je krijgt de uitslag pas op 15 juli als je herexamens hebt of op 2 juli als je na het 2e 
tijdvak geslaagd bent. Als je niet spreidt, weet je op 10 juni al of je geslaagd bent. 

- Als je herexamens hebt, doe je niet mee met de ‘grote’ diploma-uitreiking na het 2e 
tijdvak. 

 
Het dringend advies is dus: maak al je examens in het eerste tijdvak spreid ze niet op voorhand. 
Om het je makkelijk te maken, plannen wij alvast al je examens in op het eerste tijdvak. Als je 
zwaarwegende redenen hebt om je examens toch te willen spreiden, overleg dan eerst met je 
ouders en dan met je vakdocent en mentor. Je teamleider zal in dat geval misschien ook nog een 
gesprek met je willen.  
 

4. Deadline aanvraag voor de spreiding van je examen  
 
Al je examens staan standaard ingesteld in het 1e tijdvak. Als je vanwege zwaarwegende redenen 
toch je examen wil spreiden over 1e en 2e tijdvak, kun je dat aanvragen. In de week van 12 april 
liggen hiervoor formulieren klaar bij je teamleider. Overleg thuis en vooral met je mentor of de 
planning die je voor ogen hebt, wel handig is. In het gesprek met je mentor kun je dan de precieze 
aanvraag opschrijven. Deze aanvraag lever je uiterlijk op vrijdag 16 april in bij je teamleider. Als je 
geen spreiding aanvraagt, maak je dus al je examens in het eerste tijdvak.  
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III. REGELS RONDOM DE AFNAME van het CENTRAAL EXAMEN 
 
1. Bij alle zittingen 20 minuten voor aanvang aanwezig zijn!! 

Het is noodzakelijk dat je bij alle zittingen 20 minuten voordat de zitting begint in de examenzaal 
aanwezig bent om ervoor te zorgen dat het examen op tijd kan beginnen. Ga zodra de zaal open 
is naar je plek en houd, ook op de gang, 1,5 meter afstand!! 
 

2. Neem geen tas mee naar de zaal maar stop je spullen in je kluis! Er mogen geen tassen op 
de gang of in de kleedkamer van de gymzalen liggen.  
 

3. Eigen plek 
Je kunt niet zomaar gaan zitten waar je wil. Op elke tafel ligt een kaartje met een naam en 
examennummer. Zoek dus je eigen plek op. 

 
4. Verhindering 

Ben je om een zeer dringende reden (ernstige ziekte, sterfgeval e.d.) verhinderd te komen, meld dit 
dan telefonisch aan je teamleider of de plaatsvervangend rector, de heer K. Hermans, of de 
secretaris van het eindexamen, mevr. M. Evers, voordat de zitting begint (vóór 08.30 uur 's 
ochtends en vóór 13.00 uur 's middags). Bovendien dient je afwezigheid schriftelijk te worden 
bevestigd per mail naar je teamleider. 
 

5. Rooster examenzalen 
Het rooster van ieders examen komt op de Zermelo-app. 
 

5.  Hulpmiddelen bij het examen 
 a. Net als bij het schoolexamen zijn in de zaal mobiele telefoons verboden, ook als ze uit 

staan. 
 b. In verband met de onherkenbaarheid van smartwatches zijn alle horloges in de 

examenzaal verboden (klokken zijn aanwezig). 
 c. Eigen naslagwerken en andere (elektronische) hulpmiddelen zijn niet toegestaan. 
 d. De school verzorgt woordenboeken, atlassen e.d. 
 e. Zie voor de toegestane hulpmiddelen, waarvoor je zelf dient te zorgen 

www.mijneindexamen.nl. 
  
6.  Gedrag in de examenzaal 
 a. Net als bij het schoolexamen is het niet toegestaan jassen en tassen mee te nemen in de  

examenzaal. Zet je tas in je kluis, voordat je naar de examenzaal gaat. In de kleedkamer 
van de gymzaal en in de gangen (ook bij de lokalen) mogen geen tassen neergezet worden.  

 b. Tijdens en na het uitdelen van het examenwerk mag door de kandidaten niet meer worden 
gepraat. Je mag ook geen vragen stellen aan de surveillant over de inhoud van je examen.  

 c. Je mag de opgaven pas inzien na eventuele mededelingen en gezamenlijke controle van 
het werk en het te gebruiken materiaal. 

 d. Blikjes/flesjes koolzuurhoudende drank dien je vóór aanvang van de zitting te openen. 
 e. Tijdens het examen mag je niet zo maar van je plaats opstaan om bijvoorbeeld een nieuw 

vel papier te halen. Trek in stilte de aandacht van de surveillant. Meld je ook eerst bij een 
surveillant als je naar het toilet moet. Deze begeleidt je tot aan het toilet. 

 f.   Stoor je medekandidaten niet. Loop, als je eerder vertrekt, zonder geluid te maken de zaal 
uit, open en sluit de deur onhoorbaar en loop meteen door naar de hal (of ga naar huis). 
Praat NIET na in de gang of de kleedkamer van de gymzaal. 

 g. Als je denkt dat bijzondere omstandigheden je examen kunnen beïnvloeden, meld dat dan 
meteen. Het liefst vóór aanvang van de zitting aan de rector of aan de secretaris van het 
examen. 

 h. Laat het aanwezige naamkaartje op de tafel achter bij vertrek. Ook na de laatste zitting. 
 i. Spieken betekent uitsluiting van het examen! 
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7. Te laat 
 a. Als je te laat komt, mag je niet langer doorwerken dan de normale eindtijd. 
 b. Als je meer dan 30 minuten te laat komt, mag je de zaal niet meer in. 
 
8. Vertrek 
 a. Het eerste uur na aanvang van een zitting mag je niet vertrekken. 
 b.       Het laatste kwartier van een zitting mag je de examenzaal niet meer verlaten. 
   
9. Het examenwerk 

 a. Vermeld op al je werk je naam en je examennummer. Je examennummer wordt per mail  
  naar je verzonden, en vind je ook op je naamkaartje in de zaal.  
 b. Het is (ook bij scheikunde) verplicht met pen te werken (behalve bij het maken van teke- 
  ningen bij bijvoorbeeld het vak wiskunde). 
 c. Het gebruik van correctievloeistof (bv. Tipp-Ex) is niet toegestaan. 
 d. Werk vooral netjes. Dat voorkomt irritatie en onduidelijkheid bij hen die je werk moeten  
  nakijken. 

 
9. Inleveren examenwerk 

 a. Ben je voor de eindtijd klaar met je werk en wil je het werk inleveren, dan doe je dat bij 
de hoofdsurveillant, die het dichtst bij de deur zit. Ongebruikt (klad)papier en naslagwerken 
laat je achter op je tafeltje. 

  Zij die eerder weggaan, mogen - behalve persoonlijke eigendommen - niets uit de zaal 
meenemen. Zij kunnen (als alle examenzittingen zijn afgelopen) hun opgavenboekje en 
kladpapier ophalen op een tafel in de gang naast de aula. Zet je examennummer en naam 
op de opgaven als je je eigen exemplaar graag terug wilt ontvangen. Niet afgehaalde 
opgavenboekjes en kladpapier worden na één dag vernietigd.  

  Je kunt niet meer de zaal in als je bent vertrokken. 
 b. Als je de volle examentijd gebruikt, blijf je op je plaats tot het werk van alle kandidaten is 

gecontroleerd en opgehaald en de surveillant aangegeven heeft dat je mag vertrekken 
(tegelijk met alle anderen). Alleen in dat geval mag je opgavenbladen en kladpapier meteen 
meenemen. Niet gebruikt (klad)papier en naslagwerken laat je achter op je tafel. 

 c. Het in te leveren werk vouw je zelf in elkaar, zodat er één pakketje ontstaat. 
  N.B. Je bent zelf verantwoordelijk voor welke uitwerkingen je inlevert. 
  Gemaakt werk dat je per ongeluk meeneemt de zaal uit, mag niet meer terug.   
  Kijk dus goed de beide pakketjes na: 
  1. antwoorden/uitwerkingen (evt. met uitwerkbijlage) 
  2. opgavenboekje, kladpapier. 

   
 
10.  Verdere informatie tref je aan: 
  www.examenblad.nl. Dit is de examensite van het Ministerie van OCW en het CvTE, waarin alle 

informatie rondom eindexamens 
 www.mijneindexamen.nl. Hier kun je je eigen examens invullen en de roosters bekijken. Ook 

bijvoorbeeld toegestane hulpmiddelen vind je hier.  
 www.alleexamens.nl. Hier vind je de eindexamens vanaf 1999 met correctievoorschriften en 

bijlagen.  
 https://examenkompas.citolab.nl/ Ook voor oude eindexamens maar hier kun je analyseren wat je 

beheerst en wat je nog moet oefenen. 
https://www.lerenvoorhetexamen.nl. Deze site is speciaal voor de examenkandidaten van 2021 
ontworpen. Per vak worden examenprogramma’s en filmpjes die veel gebruikt worden op een 
overzichtelijke wijze geplaatst. 
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IV. EERSTE TIJDVAK: CENTRAAL EXAMEN en UITSLAG 
 
1. In het eerste tijdvak zullen, vanwege de benodigde anderhalve meter afstand, de vwo-

examens afgenomen worden op een externe locatie in Soest. Deze wordt nader bekend 
gemaakt. De tijdverlengers en laptopgebruikers maken hun examens gewoon op het 
Griftland.  
 

2. Centraal Examen I, 1e tijdvak (zie bijlage 1 hieronder voor rooster) 
3.  
 

 
 

 
 

4. De uitslag van 1e tijdvak 
 datum  4mavo  5havo  6vwo 

do 10 juni Je wordt in de middag 
gebeld. Tijdstip volgt. 

Je wordt in de middag 
gebeld. Tijdstip volgt. 

Je wordt in de middag 
gebeld. Tijdstip volgt. 

 
Alle kandidaten die een volledig examen hebben afgelegd, worden door hun mentor gebeld met de 
mededeling of ze geslaagd zijn of niet. Zorg dat er iemand thuis is, en/of dat je het geluid van je 
mobiel aan hebt staan!!  
Kandidaten die nog niet alle examens hebben afgelegd, worden niet gebeld.  

 Alle kandidaten, ook degenen die nog geen volledig examen hebben afgelegd, worden uitgenodigd 
om, onder het genot van een drankje, de voorlopige cijferlijsten op te halen en elkaar te feliciteren. 
Het tijdstip volgt nog. Deze uitnodiging is onder voorbehoud gezien de situatie rondom COVID-19. 

  
5.  De regeling herexamen  

 
 Iedere kandidaat, geslaagd of (voorlopig) afgewezen, heeft recht op twee herexamens. 
 Ook als je definitief gezakt bent, kan een herexamen verstandig zijn i.v.m. eventueel het vervolg op 

het vavo. Als een geslaagde kandidaat wil proberen een behaald cijfer te verbeteren, dan mag dat. 
Als je van 4mavo wil doorstromen naar 4havo of van 5havo naar 5vwo, is het soms nodig maar 
vaak ook verstandig om een herexamen te doen om je cijfer te verbeteren. Je mag kiezen of je in 
het tweede of derde tijdvak herexamen doet.  

 
6. Overlegmoment t.b.v. (potentiële) herkansers na het 1e tijdvak 
 

 datum  4mavo  5havo  6vwo 
vr 11 juni 8.30 uur (mavoplein) 8.30 uur (brugklasaula) 8.30 uur (aula) 

  
 Als je erover denkt te gaan herkansen, is het uitermate verstandig het speciale overlegmoment 

voor (potentiële) herkansers bij te wonen. Deze bijeenkomst is verplicht voor kandidaten die na 
het eerste tijdvak zijn afgewezen. 

 Je kunt dan overleggen met je teamleider, je vakdocent en mentor.  
 Er wordt tijdens dit overlegmoment uitgelegd hoe je een herkansing aanvraagt en hoe de 

begeleiding gaat van degenen die zijn afgewezen.   
 

7. Deadline aanvragen herexamen tweede of derde tijdvak 
 

datum 4mavo 5havo 6vwo 

vr 11 juni Vóór 11.15u 
  

 Je levert je voorlopige cijferlijst met je daarop aanvraag van het herexamen in bij de 
teamleider. Je geeft op je cijferlijst aan of je in het 2e of 3e tijdvak wil herkansen.  

 
 

   4mavo  5havo  6vwo 

Eerste 
zitting 

Ma 17 mei 
Nederlands 

13.30 – 15.30 

Ma 17 mei 
bedrijfseconomie 

13.30-16.30 

Ma 17 mei 
Wiskunde A, B, C 

13.30-16.30  
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V. TWEEDE TIJDVAK CENTRAAL EXAMEN en UITSLAG 
 (Herexamens en eerste afnames voor kandidaten die gespreid examen doen) 
 
1. Centraal Examen II, 2e tijdvak (zie bijlage 2 hieronder voor rooster) 

 
 
 
 
 

 
 
2. De uitslag van 2e tijdvak 

 
 datum  4mavo  5havo  6vwo 

vr 2 juli 
Je wordt in de middag 
gebeld. De tijd wordt 
later bekend gemaakt. 

Je wordt in de middag 
gebeld. De tijd wordt 

later bekend gemaakt. 

Je wordt in de middag 
gebeld. De tijd wordt 

later bekend gemaakt. 
    

 
 Alle kandidaten die na dit 2e tijdvak wachten op de uitslag van een volledig examen, worden door 
hun mentor gebeld met de mededeling of ze geslaagd zijn of niet. Zorg dat er iemand thuis is, en/of 
dat je het geluid van je mobiel aan hebt staan!! Kandidaten die nog niet alle examens hebben 
afgelegd, of met een herexamen alleen hun cijfer(s) hebben willen verbeteren, worden niet gebeld. 

 Alle kandidaten, ook degenen die nog geen volledig examen hebben afgelegd, worden uitgenodigd 
om, onder het genot van een drankje, de voorlopige cijferlijsten op te halen en elkaar te feliciteren. 
Het tijdstip volgt nog. Deze uitnodiging is onder voorbehoud gezien de situatie rondom COVID-19. 

 
3. De regeling herexamen (zie ook vorige pagina) 

 
Iedere kandidaat, geslaagd of (voorlopig) afgewezen, heeft recht op twee herexamens. 
Ook als je definitief gezakt bent, kan een of twee herexamens verstandig zijn i.v.m. eventueel het 
vervolg op het vavo. Als een geslaagde kandidaat wil proberen een of twee behaalde cijfers te 
verbeteren, dan mag dat. Als je van 4-mavo wil doorstromen naar 4-havo of van 5-havo naar 5-
vwo, is het soms nodig maar vaak ook verstandig om een of twee herexamens te doen om je cijfer 
te verbeteren.  

 
4. Overlegmoment t.b.v. (potentiële) herkansers na het 2e tijdvak 

 
 datum  4mavo  5havo  6vwo 

vr 2 juli Tijdstip volgt later 
(Mavoplein) 

Tijdstip volgt later 
(brugklasaula) 

Tijdstip volgt later 
(aula) 

  
 Als je erover denkt te gaan herkansen, is het uitermate verstandig het speciale overlegmoment 

voor (potentiële) herkansers bij te wonen. Deze bijeenkomst is verplicht voor kandidaten die alle 
examens hebben gedaan en na het 2e tijdvak zijn afgewezen. 

 Je kunt dan overleggen met je teamleider, je vakdocent en mentor.  
 Er wordt tijdens dit overlegmoment uitgelegd hoe je een herkansing aanvraagt en hoe de 

begeleiding gaat van degenen die na het 2e tijdvak zijn afgewezen.   
 
5. Deadline aanvragen herexamen derde tijdvak 

 
datum 4mavo 5havo 6vwo 

vr 2 juli Tijdstip volgt later 
  

Denk erom! De aanvraag voor je herexamen moet binnen zijn op dezelfde dag als de uitslag! 
Je levert je voorlopige cijferlijst met je aanvraag van het herexamen in bij de teamleider. 

 

   4mavo  5havo  6vwo 

Eerste 
zitting 

Ma 14 juni 
Nederlands 

13.30 – 15.30 

Ma 14 juni 
Frans 

13.30-16.00 

Ma 14 juni 
muziek 

9.00-11.30 
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VI DERDE TIJDVAK EN CENTRAAL EXAMEN en UITSLAG 
 (Herexamens en eerste afnames voor leerlingen die door ziekte of quarantaine niet hebben 

kunnen deelnemen aan het 2e tijdvak) 
 
1. Centraal Examen III, 3e tijdvak (zie bijlage 3 hieronder voor het rooster) 
 

 
2. De uitslag van het 3e tijdvak 

 
 datum  4mavo  5havo  6vwo 

do 15 juli 
Je wordt in de middag 
gebeld. De tijd wordt 
later bekend gemaakt. 

Je wordt in de middag 
gebeld. De tijd wordt 

later bekend gemaakt. 

Je wordt in de middag 
gebeld. De tijd wordt 

later bekend gemaakt. 
 
3e tijdvak: als je herexamen hebt gedaan om alleen je cijfer(s) te verbeteren, word je niet 
gebeld. Als je voor de eerste keer examen doet voor een of meer vakken, of je hebt 
herexamen gedaan om alsnog te slagen, word je door je mentor gebeld. 
Zorg dat er iemand thuis is, en/of dat je het geluid van je mobiel aan hebt staan!! 
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VII. DIPLOMA-UITREIKINGEN 

De reguliere diploma-uitreiking vindt plaats tussen het tweede en derde tijdvak op de 
volgende tijdstippen. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
* indeling wordt later bekend gemaakt 

 
 
De diploma-uitreiking na het derde tijdvak vindt vanwege de late uitslag (15 juli) plaats op de 
laatste dag voor de zomervakantie (16 juli). Het tijdstip wordt nader bekend gemaakt. 

 
  

Datum 4mavo 5havo 6vwo 
di 6 juli   16.30u: aula 
wo 7 juli 16.30u: aula*   

 19.30u: aula*   
do 8 juli  16.30u: aula*  

  19.30u: aula*  
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VIII. WAT ALS JE TOCH NIET GESLAAGD BENT? 
Dan ga je in overleg met de teamleider en de decaan. 

Er zijn de volgende mogelijkheden: 

1. Je gaat naar het vavo om de vakken voor welke je onvoldoende staat op je eindlijst (evt. 
combinatiecijfer/PWS) over te doen. Ga je naar het vavo, dan kun je dus een deel van je 
vakken overdoen, op een op jou toegespitste manier. 

2. Je doet het examenjaar over op het Griftland College. Je doet dan alle vakken over (op 
enkele omschreven uitzonderingen na). 

3. Je gaat naar ander vervolgonderwijs waarvoor je ook zonder diploma gekwalificeerd bent. 
4. Als je een startkwalificatie hebt, kun je ook gaan werken. Je hebt een startkwalificatie met 

een havo of vwo-diploma.  
 

Of het in jouw belang is om op het Griftland terug te keren, overleg je (eventueel met je ouders) 
met de teamleider en/of mentor. Doubleren is geen recht. Beide partijen moeten het erover eens 
zijn dat doubleren van het examenjaar voldoende kans heeft op succes.  
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IX. GESLAAGD? 
Ben je geslaagd? Van harte gefeliciteerd! Geniet van je geweldige prestatie, maar houd wel 
rekening met het volgende: kort na de uitslag moeten alle leerlingen worden uitgeschreven bij 
school. Dat is een landelijke procedure, die ervoor zorgt dat leerlingen op nieuwe opleidingen 
kunnen worden ingeschreven. 

Een vervelende consequentie hiervan is, dat je na uitschrijving niet meer in de schoolsystemen 
kunt. Je schoolmail, Office (waarvan OneDrive, Teams en Outlook onderdelen zijn) en de ouder- 
en leerlingportalen zijn niet meer voor jou en je ouders toegankelijk. Houd hier rekening mee en 
zorg dat je dingen die je wil bewaren veiligstelt!  
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BIJLAGE 1    ROOSTER CENTRAAL EXAMEN 2021 
TIJDVAK 1 

DATA 
4mavo 5havo 6vwo 
      

MA 17 MEI 

      
      
13.30-15.30 13.30-16.30 13.30-16.30 
Nederlands bedrijfseconomie wiskunde A, B, C 

DI 18 MEI 

  9.00-12.00 9.00-12.00 
  geschiedenis geschiedenis 

13.30-15.30 13.30-16.00 13.30-16.00 
wiskunde Engels Frans 

WO 19 MEI 

9.00-11.00   9.00-12.00 
aardrijkskunde   Latijn 
13.30-15.30 13.30-16.30 13.30-16.30 
Frans Nederlands biologie 

DO 20 MEI 

9.00-11.00 9.00-12.00   
maatschappijkunde aardrijkskunde   
13.30-15.30 13.30-16.30 13.30-16.00 
nask 1 natuurkunde Engels 

VR 21 MEI 

  9.00-11.30   
  Duits   
13.30-15.30 13.30-16.00 13.30-16.30 
economie tekenen Nederlands 

DI 25 MEI 

9.00-11.00 9.00-11.30   
geschiedenis muziek   
13.30-15.30 13.30-16.00 13.30-16.30 
nask 2 Frans economie 

WO 26 MEI 

9.00-11.00   9.00-11.30 
Duits   muziek 
13.30-15.30 13.30-16.30 13.30-16.30 
biologie wiskunde A, B scheikunde 

DO 27 MEI 

    9.00-11.30 
    Duits 
13.30-15.30 13.30-16.30 13.30-16.00 
Engels biologie tekenen 

VR 28 MEI 

    9.00-12.00 
    aardrijkskunde 
13.30-15.30 13.30-16.30 13.30-16.30 
tekenen/handvaardigheid economie natuurkunde 

MA 31 MEI 

      
        
  13.30-16.30 13.30-16.30 
  scheikunde bedrijfseconomie 
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BIJLAGE 2   ROOSTER CENTRAAL EXAMEN 2021 
TIJDVAK 2 

DATA 
4mavo 5havo 6vwo 
      

MA 14 juni 

    9.00-11.30 
    muziek 
13.30-15.30 13.30-16.00 13.30-16.30 
Nederlands Frans Nederlands 

DI 15 juni 

  9.00-12.00 9.00-12.00 
  geschiedenis geschiedenis 

13.30-15.30 13.30-16.30 13.30-16.30 
wiskunde bedrijfseconomie scheikunde 

WO 16 juni 

9.00-11.00   9.00-12.00 
aardrijkskunde   Latijn 
13.30-15.30 13.30-16.30 13.30-16.30 
tekenen/handvaardigheid Nederlands biologie 

DO 17 juni 

9.00-11.00 9.00-12.00   
maatschappijkunde aardrijkskunde   
13.30-15.30 13.30-16.30 13.30-16.00 
nask1 natuurkunde Engels 

VR 18 juni 

  9.00-11.30   
  Duits   
13.30-15.30 13.30-16.30 13.30-16.30 
economie economie wiskunde A, B, C 

MA 21 juni 

9.00-11.00 9.00-11.30   
geschiedenis muziek   
13.30-15.30 13.30-16.30 13.30-16.30 
nask2 scheikunde economie 

DI 22 juni 

9.00-11.00   9.00-12.00 
Duits   aardrijkskunde 
13.30-15.30 13.30-16.30 13.30-16.30 
biologie wiskunde A, B natuurkunde 

WO 23 juni 

    9.00-11.30 
    Duits 
13.30-15.30 13.30-16.30 13.30-16.30   
Engels biologie bedrijfseconomie 

DO 24 juni 

  9.00-11.30 9.00-11.30 
  tekenen tekenen 

   
      

VR 25 juni 

      
        
13.30-15.30 13.30-16.00 13.30-16.00 
Frans Engels Frans 
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BIJLAGE 3  ROOSTER CENTRAAL EXAMEN 2021 
TIJDVAK 3 

 
 

 

Data 
4mavo 5havo 6vwo 

DI 6 juli 

9.00-11.00 
Nederlands 

9.00-12.00 
Nederlands 

9.00-12.00 
Nederlands 

Latijn 
13.30-15.30 

nask 2 
geschiedenis 

aardrijkskunde 

13.30-16.00 
tekenen 

 
13.30-16.30 
scheikunde 

biologie 
geschiedenis  

 
 
 

13.30-16.30 
scheikunde 

natuurkunde 
geschiedenis 

WO 7 juli 

9.00-11.00 
wiskunde 

9.00-11.30 
muziek 

 
9.00-12.00 
economie 

 
 
 

9.00 -12.00 
wiskunde B 

13.30-15.30 
biologie 
nask 1 

maatschappijkunde 

13.30-16.30 
natuurkunde 

aardrijkskunde 
wiskunde A 

13.30-16.30 
biologie 

wiskunde A en C 
bedrijfseconomie 

DO 8 juli 

9.00-11.00 
economie 

 
 
 

9.00-12.00 
wiskunde B 

9.00-11.30 
muziek 

 
9.00-12.00 
economie 

13.30-15.30 
Engels 
Frans 

13.30-16.00 
Engels 
Frans 

 
13.30-16.30 

bedrijfseconomie 

13.30-16.00 
Engels 
Frans 

 
13.30-16.30 

aardrijkskunde 

VR 9 juli 

's morgens geen zitting op 
school 

's morgens geen zitting op 
school 

's morgens geen zitting op 
school 

13.30-15.30 
Duits 

13.30-16.00 
Duits 

13.30-16.00 
Duits 

Aangewezen vakken (deze worden NIET op school afgenomen): 

Data 4mavo 5havo 6vwo 

VR 9 juli 9.00-11.00 
tekenen/handvaardigheid geen aangewezen vakken 9.30-11.30 

tekenen 
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BIJLAGE 4 
 
 
VOORBEELDBRIEF BEZWAAR TEGEN SE-CIJFER 
 
 
 
Naam kandidaat 
Klas 
 
 
Griftland College 
t.a.v. mevrouw M. Evers 
secretaris van de examencommissie 
 
plaats, datum 
 
Geachte mevrouw Evers, 
 
Op (datum) stond mijn eindlijst van het schoolexamen ter inzage op het leerlingportaal. 
Langs deze weg wil ik bezwaar maken tegen een van deze eindcijfers. 
 
Het gaat om het vak:    ……. 
Ik heb les van docent:    ……. 
Het gaat om de toets/PO:   ……. 
De toetscode die in het PTA vermeld staat is: ……. 
Op mijn lijst staat vermeld het cijfer:  ……. 
Naar mijn idee zou dat moeten zijn het cijfer: ……. 
 
Ik kom tot deze conclusie op grond van de volgende gegevens en/of berekening: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Hierbij verzoek ik u dit verschil te onderzoeken en mij op de hoogte te stellen van uw bevinding. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
(handtekening kandidaat) 
 


