
   
 

pag. 1 
 

 

 

Maartmededelingen 
Aanvulling op het onderdeel van het examenreglement, de septembermedelingen. 

 

2020-2021  

 

 

 

 

  



   
 

pag. 2 
 

Inhoud 
Data-overzicht 2021 .................................................................................................................................................4 

De voorbereiding op het centraal examen ...............................................................................................................6 

Voorwaarden deelname centraal examen ...........................................................................................................6 

Controle van jouw persoonlijke gegevens ...........................................................................................................6 

Het examenreglement deel 1 (de september mededelingen) ..............................................................................6 

Waar wordt het Centraal examen afgenomen? ...................................................................................................6 

Toegestane hulpmiddelen ....................................................................................................................................6 

Grafische rekenmachine bij wiskunde A en wiskunde B .....................................................................................7 

Kom op tijd. Wees een half uur van te voren op school! .....................................................................................7 

Ziek of verhinderd tijdens het Centraal Examen? ................................................................................................7 

Tijdens de afname van het centraal examen ...........................................................................................................8 

Gebruik je tijd goed, lees zorgvuldig ....................................................................................................................8 

Meerkeuzevragen? ..............................................................................................................................................8 

Antwoordbladen moderne vreemde talen ............................................................................................................8 

Uitwerkbijlagen .....................................................................................................................................................8 

Klaar met je examen? ..........................................................................................................................................8 

Lever geen kladpapier in ......................................................................................................................................8 

Het Centraal Eindexamen ........................................................................................................................................9 

Niet toegestaan in de examenruimte ...................................................................................................................9 

Mededelingen over het gemaakt examenwerk ....................................................................................................9 

Noodscenario’s.....................................................................................................................................................9 

Meer informatie over het centraal examen ..........................................................................................................9 

Inkijken en bewaartermijn gemaakt examenwerk ................................................................................................9 

Uitslag centraal examen tijdvak 1 ..................................................................................................................... 10 

Dag van de uitslag van het Centraal Eindexamen tijdvak 1 .......................................................................... 10 

Afspraken voor de dag van de uitslag tijdvak 1 ............................................................................................. 10 

Afspraken voor de dag van de uitslag tijdvak 2 ............................................................................................. 10 

Aanvraag doorschuiven examen tijdvak 2 ..................................................................................................... 10 

Aanvraag herexamen in tijdvak 2 en 3 .......................................................................................................... 10 

Extra vak wel of niet op je cijferlijst? .............................................................................................................. 10 

Tijdvak 1 ............................................................................................................................................................ 11 

Tijdvak 2 ............................................................................................................................................................ 11 

Tijdvak 3 ............................................................................................................................................................ 11 

Na het Centraal examen… ................................................................................................................................... 11 

Doorstromen van mavo naar havo of van havo naar vwo? .............................................................................. 11 

Opnieuw het examenjaar op Einstein? ............................................................................................................. 11 

Ophalen definitieve cijferlijst afgewezen kandidaten woensdag 15 juli 2021 ................................................... 11 

Diploma-uitreiking (informatie volgt) ................................................................................................................. 11 

Het diplomaregister ........................................................................................................................................... 11 

VAVO volgen als je op 1 augustus 18 jaar of jonger bent? .............................................................................. 11 



   
 

pag. 3 
 

Boeken inleveren op 12 juli. .............................................................................................................................. 12 

Regels van Van Dijk voor het inleveren van de boeken: ............................................................................... 12 

Kluispas inleveren, in de week van maandag 12 juli. ....................................................................................... 12 

Roosters centraal eindexamen 2021 tijdvak 1 ...................................................................................................... 13 

MAVO, tijdvak 1, 2021 ...................................................................................................................................... 13 

HAVO, tijdvak 1, 2021 ....................................................................................................................................... 13 

VWO, tijdvak 1, 2021 ........................................................................................................................................ 13 

Roosters centraal eindexamen 2021 tijdvak 2 ...................................................................................................... 14 

MAVO, tijdvak 2, 2021 ...................................................................................................................................... 14 

HAVO, tijdvak 2, 2021 ....................................................................................................................................... 14 

VWO, tijdvak 2, 2021 ........................................................................................................................................ 14 

Roosters centraal eindexamen 2021 tijdvak 3 ...................................................................................................... 15 

MAVO, tijdvak 3, 2021 ...................................................................................................................................... 15 

HAVO, tijdvak 3, 2021 ....................................................................................................................................... 15 

VWO, tijdvak 3, 2021 ........................................................................................................................................ 15 

Aangewezen vakken, tijdvak 3 .......................................................................................................................... 16 

Samenvatting maatregelen eindexamen 2021 ..................................................................................................... 16 

Formulier “Aanvraag spreiding eindexamen”. ...................................................................................................... 17 

 

 

 

  



   
 

pag. 4 
 

Data-overzicht 2021 
 
 

Na de meivakantie start het Centraal Examen. Dit betekent dat de komende weken de laatste schoolweken zijn 

voor de start van het centraal examen. Om een beeld te geven van wat er allemaal gebeurt, volgt hierna een 

chronologisch overzicht. Als er in de landelijke besluitvorming iets wijzigt dat ons schema beïnvloedt, zullen we 

daar via mailberichten en het berichtencentrum van Magister over communiceren.   

 

 

 

Datum Activiteit Opmerkingen / bijzonderheden 

Dinsdag 6 april 
09.00-12.00 uur 

Aanvraag herkansing inleveren bij de 
mentor/coördinator volgens rooster. 

Max. 2 herkansingen per vak tenzij anders is 
aangegeven in het PTA. 

Maandag 12, dinsdag 
13, en woensdag 14 
april 

Afname herkansingen SE Rooster volgt z.sm. in Magister na de aanvragen. 

Vrijdag 23 april Invoeren definitieve schoolexamencijfers Door vakdocent. 

Deadline voor het aangeven welk(e) vak(ken) je als 
eerste kans in het tweede tijdvak doet. (lees 
toelichting in het coronakatern) 

Je voert hierover het gesprek met de mentor. Van je 
mentor ontvang je een formulier waarmee dit 
aangevraagd kan worden. 
 

Maandag 26 april Ophalen akkoordverklaring door examenkandidaten 
bij de administratie 
 
13.00 - 13.30: M4 
13.30 - 14.00: H5  
14:00 - 14:30: V6 

Controleer goed je officiële naam, geboortedatum en 
geboorteplaats. Wat je op je akkoordverklaring ziet, 
komt ook op je diploma.  
Bij onjuistheden ga je zo snel mogelijk naar de 
administratie op de 2e etage. Bij onjuistheden in 
cijfers neem je meteen contact op met de lesgevende 
docent! 

Woensdag 28 april  
Uiterlijk 10.00 uur. 

Inleveren ondertekende akkoordverklaring  
bij mevrouw De Graaf. In verband met de geldende 
coronavoorschriften zal dit in de aula zijn. 
 

Examenkandidaten accorderen hun definitieve SE 
resultaten en persoonlijke gegevens en leveren de 
verklaring bij mevrouw De Graaf in. 
 
Klopt je gemiddelde SE-cijfer niet?  
Ga zo snel mogelijk naar je vakdocent en laat de 
vakdocent een aantekening maken op je 
akkoordverklaring (met zijn of haar paraaf erbij). 
Lever de gecorrigeerde akkoordverklaring 
ondertekend in bij mevrouw De Graaf (de 
administratie). 

29 april SE cijfers verzenden naar inspectie voortgezet 
onderwijs en DUO examendiensten. 

Dit is de streefdatum. In uitzonderlijke gevallen 
dienen de resultaten tenminste één dag vóór 
aanvang van het centraal examen te zijn opgestuurd 
door de administratie.  

30 april, 10.00 uur Opgeven of je na het behalen van je diploma wilt 
doorstromen naar Havo 4 of Vwo 5. Vul een 
profielkeuzeformulier in bij je decaan 

Doorgeven aan je coördinator. 
M4: mevrouw Donker 
H5: meneer Stoker 

Deadline doorgeven studiekeuzes mavo, havo en vwo Laat dit weten aan je decaan 

Maandag 3 t/m vrijdag 
14 mei 

Meivakantie  

Woensdag 12 t/m 
zaterdag 15 mei 

Examentraining “Samen Examen” (Extern). Alleen 
voor leerlingen die zich daarvoor hebben opgegeven. 

De meeste examentrainingen zullen in de 
aangegeven periode worden gegeven op het Einstein 
Lyceum. Het zou kunnen dat sommige trainingen 
buiten de school/periode plaatsvinden. 
 

Maandag 17 mei t/m 1 
juni  

CENTRAAL EXAMEN tijdvak 1 Locatie: 4e etage. Het rooster van tijdvak 1 vind je 
verderop in de mededelingen. 

Maandag 24 mei VRIJ Pinksteren  

Donderdag 10 juni Uitslag examen tijdvak 1  
 

Tussen 15:00 – 16:00 uur kun je de voorlopige 
cijferlijst ophalen bij mentor/coördinator volgens 
rooster. 
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Vrijdag 11 juni voor 
12.00 uur 

Aanmelden HERKANSINGEN voor tijdvak 2 bij de 
administratie. 

Na 12.00 uur geen recht meer op herkansing in 
tijdvak 2.  
Lever op tijd in! 

Maandag 14 t/m 
donderdag 25  juni 

CENTRAAL EXAMEN tijdvak 2 Tijdvak 2: 
- Voor leerlingen die vakken nog niet in het 

eerste tijdvak hebben gemaakt én dit 
doorgegeven hebben vóór 23 april. 

- Voor leerlingen die een herkansing inzetten 
op een gemaakt examen uit tijdvak 1. 

 
 

Vrijdag 2 juli Uitslag examen tijdvak 2 
+ uitdelen voorlopige cijferlijst 
 

15.00 uur: 
(Nog) niet geslaagden naar school voor ontvangst 
voorlopige cijferlijst en advies herkansing. Melden bij 
je mentor of coördinator. 
 
16.30 uur: 
Geslaagde kandidaten worden op school verwacht 
voor het ontvangen van de voorlopige cijferlijst en 
voor ontvangst felicitaties. 
 

Maandag 5 juli Aanmelden herkansingen voor tijdvak 3 bij de 
administratie. 

Na 12.00 uur geen recht meer op herkansing in 
tijdvak 3.  
Lever op tijd in! 

Dinsdag 6 t/m vrijdag 
9 juli 

CENTRAAL EXAMEN tijdvak 3 
 

Tijdvak 3: 
- Alléén voor herkansingen uit tijdvak 1 en 2 

 

Donderdag 15 juli Uitslag examen tijdvak 3 

 
 

Ophalen definitieve cijferlijst afgewezen kandidaten bij 
de administratie. Dit kan mogelijk iets later zijn in 
verband met tekenen door de rector. 

Ook als je niet bent geslaagd is het belangrijk om je 

definitieve cijferlijst op te halen (de resultaten van 

afgesloten vakken en je profielwerkstuk staan op dit 

officiële document vermeld). Dit heb je nodig als je 

b.v. de VAVO of een andere opleiding gaat volgen. 

Nog onbekend. 
Informatie volgt Diploma-uitreiking  

 

Doordat de uitslag van het derde tijdvak één werkdag 
vóór de zomervakantie bekend wordt gemaakt en de 
onzekerheid over de coronamaatregelen, zijn wij nog 
bezig om te kijken hoe we de diploma-uitreiking gaan 
arrangeren. 
 

Maandag 12 juli 
 
 

Boeken inleveren 
Niet ingeleverde boeken worden in rekening gebracht. 
 
Indien je te laat bent om op school je boeken in te 
leveren, moet je zelf de boeken zo snel mogelijk, 
maar uiterlijk voor 1 augustus, verzenden naar Van 
Dijk.  
 
Zie ook: https://vandijk.we-
assist.io/help/nl/articles/591eaf41ed308a04d6003d59-
hoe-kan-ik-mijn-boeken-inleveren  

Regels van Van Dijk voor het inleveren van de boeken: 

1. Ga naar de inleverdag op school. Vergeet niet 

je inleverformulier of je inlevernummer mee te nemen! 
2. Onze medewerker verwerkt de boeken in onze 

administratie.  
3. Aan het einde van de dag ontvang je van ons een mail 

met het resultaat van je inlevering.  

Per post 

Kun je niet aanwezig zijn bij de inleverdag? Stuur dan je boeken naar 
ons op. Dit kan uiterlijk tot 1 augustus 2021. 

1. Stop je boeken samen met je inleverformulier in een 

stevige doos.  
2. Stuur ze op naar: 

VanDijk 
Afdeling Inleveringen 
Postbus 23 
8260 AA Kampen 

Let op! 
Vraag een verzendbewijs bij het postkantoor en bewaar dit totdat wij de 
boeken hebben ontvangen en verwerkt. 

De exacte tijden volgen t.z.t. Hou Magister berichtencentrum in de 

gaten! 

  

https://vandijk.we-assist.io/help/nl/articles/591eaf41ed308a04d6003d59-hoe-kan-ik-mijn-boeken-inleveren
https://vandijk.we-assist.io/help/nl/articles/591eaf41ed308a04d6003d59-hoe-kan-ik-mijn-boeken-inleveren
https://vandijk.we-assist.io/help/nl/articles/591eaf41ed308a04d6003d59-hoe-kan-ik-mijn-boeken-inleveren
https://www.vandijk.nl/webshop/login/auth
https://www.vandijk.nl/webshop/login/auth
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De voorbereiding op het centraal examen 
 

Voorwaarden deelname centraal examen 
Voordat je aan het Centraal Examen mee kan doen, moet je aan de volgende voorwaarden voldoen: 

• Alle verplichte onderdelen die vermeld staan in het PTA moeten zijn gemaakt. 

• Het cijfer voor maatschappijleer mag niet het cijfer 3 of lager zijn.  

• Een voldoende resultaat voor het vak lichamelijke opvoeding.  

• Een voldoende resultaat voor het afsluitende vak KCKV (mavo). 

• Het cijfer voor het vak CKV mag niet het cijfer 3 of lager zijn (havo en vwo).  

• Een voldoende resultaat voor het profielwerkstuk (mavo).  

• Het cijfer voor je profielwerkstuk mag niet het cijfer 3 of lager zijn (havo en vwo). 

Controle van jouw persoonlijke gegevens 
• Controleer je persoonlijke gegevens (geboortedatum, geboorteplaats en je volledige officiële naam) in 

Magister en op je akkoordverklaring1. Deze gegevens komen op je diploma te staan. Een fout in je 
persoonlijke gegevens op je diploma maakt je diploma ongeldig. 
 

• Controleer je telefoonnummer in Magister! Op de dag van de uitslag word je gebeld. 
Geef wijzigingen door via administratie@einsteinlyceum.nl  of wijzig je telefoonnummer zelf in Magister bij 
“jouw gegevens”, nadat je bent ingelogd. 
 

Het examenreglement deel 1 (de september mededelingen) 
Elke kandidaat is verplicht op de hoogte te zijn van de procedures rondom het eindexamen. Lees de in 

september verstrekte regeling examenreglement nog een keer door. In dat reglement vind je: 

• Het rooster van het centraal examens tijdvak 1;  

• Het examenreglement van BOOR; 

• De toegestane hulpmiddelen bij het eindexamen; 

• De zak- en slaagregeling. 

 

Waar wordt het Centraal examen afgenomen? 
De examens vinden plaats op de vierde etage van ons eigen schoolgebouw. Je plaats in de examenruimte 

wordt aangegeven met een deelnamekaart waarop je naam, afdeling en vak staan vermeld, net zoals bij het 

schoolexamen.  

 

Toegestane hulpmiddelen 
De juiste hulpmiddelen bij je? 

Elke kandidaat is zelf verantwoordelijk voor het bij zich hebben van de juiste hulpmiddelen. Kijk voor 

uitgebreide informatie in de septembermededelingen (examenreglement deel 1). 

Zorg zelf voor: 

• Woordenboeken; 
• Reguliere rekenmachine zonder hoes;  

• Bij wiskunde A en B (havo en vwo) één volledig opgeladen grafische rekenmachine zonder hoes; 

• Nieuwe batterijen voor je reguliere rekenmachine en reserve batterijen;  

• Zwart of blauw schrijvende pen; 

• Potlood (gebruik je potlood alleen voor grafieken en figuren) + puntenslijper;  

• Gum; 

• Liniaal; 

 
1 De akkoordverklaring ontvang je in de laatste periode nadat schoolexamens zijn afgerond en voor aanvang van het Centraal Examen ter 

controle. Op deze verklaring vind je je gemiddelde cijfers per vak, het resultaat van je profielwerkstuk en je persoonlijke gegevens. Na 
controle lever je de verklaring weer in op school op de aangegeven datum. 

mailto:administratie@einsteinlyceum.nl
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• Geodriehoek;  

• Passer. 

Binas boeken worden door de school klaargelegd.  

Neem alleen het nodige mee naar het lokaal en stop je tas (bij voorkeur) in je kluis.  

Het centraal examen aardrijkskunde havo en vwo 2021 bevat een extra kleurenbijlage in de vorm van een 

kaartenkatern. In dit katern zijn kaarten overgenomen uit atlassen. Deze bijlage is nodig omdat voor het centraal 

examen aardrijkskunde havo en vwo de Grote Bosatlas niet langer als hulpmiddel gebruikt mag worden. 

Grafische rekenmachine bij wiskunde A en wiskunde B 
Voor het examen wiskunde A en B (Havo en Vwo) moet je grafische rekenmachine op de ‘examenstand’ 

staan. Zie ook de septembermededelingen, examenreglement deel 1. Naast je grafische rekenmachine mag je 

GEEN tweede regulier of grafische rekenmachine gebruiken. Zorg er ook voor 

dat je grafische rekenmachine volledig is opgeladen voordat je het examen moet 

maken. Opladen tijdens het examen is niet toegestaan.  

 

Als je niet weet hoe je jouw grafische rekenmachine in de examenstand krijgt, 

neem je contact op met je wiskundedocent. (Oude) Grafische rekenmachines 

die niet in de examenstand gezet kunnen worden, zijn niet toegestaan. 

Kom op tijd. Wees een half uur van te voren op school! 
Bij het centraal examen moeten normaliter de pakketten onder toezicht van 

leerlingen worden geopend en voorgelezen. Echter, vanwege de 

coronamaatregelen mag de directeur van de school besluiten om het pakket tot 

maximaal 30 minuten voor aanvang van het examen te openen en klaar te 

leggen op de tafels. Er mag dan nog niet in gekeken worden! De boekje 

blijven dicht tot de surveillant het examen opent. 

We willen dat je 30 minuten eerder op school bent, zodat 15 minuten voor 

de start iedereen op z’n plaats zit en wij de examenpakketten kunnen 

voorlezen zodat jullie netjes op tijd kunnen beginnen. 

Ga tijdig van huis zodat eventuele pech onderweg je niet in de problemen brengt. Spreek met een medeleerling 

uit je klas af, als je 30 minuten voor tijd nog niet op school bent, dat zij of hij jou belt. Als je te laat komt, krijg je 

geen extra tijd toegewezen. Te laat komen vanwege verslapen, pech met je fiets of bromfiets of in de file staan, 

zijn geen geldige redenen.  

De directeur of diens plaatsvervanger beoordeelt de geldigheid van de absentie. Je kan worden uitgesloten van 

de examenzitting. Als je 30 minuten of meer te laat komt, kan je niet meer worden toegelaten en beslist de 

directeur in overleg met de inspectie over het verdere verloop van jouw examen.  

 

Ziek of verhinderd tijdens het Centraal Examen? 
Als je in de ochtend of middag niet aan het examen kunt deelnemen, moet je dat onmiddellijk (laten) melden 

vóór aanvang van elk onderdeel van het examen bij de absentenadministratie (010-2957212).  

 

Binnen 5 dagen moet je het formulier Gemist Examen inleveren bij de directie.  

Bij ziekte of ongeval moet een officiële, schriftelijke, medische verklaring van een arts worden overlegd. Is er 

aangetoond dat je vanwege een geldige reden niet kon deelnemen aan het examen in tijdvak 1, dan moet je 

het gemiste examen in tijdvak 2 maken. Een eventueel herexamen is dan in tijdvak 3. 
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Tijdens de afname van het centraal examen 
 

Gebruik je tijd goed, lees zorgvuldig 
• Let op de tijd die je voor het examen krijgt.  

• Let op het aantal vragen. 

• Je hebt het einde van de vragen bereikt als je op het laatste blad (rechtsonder) het vetgedrukte woord 
‘einde’  tegenkomt. 

 

Meerkeuzevragen? 
Antwoorden op meerkeuzevragen noteer je als volgt:  

• Noteer het nummer van de vraag + de letter van het juiste antwoord in een hoofdletter (bijvoorbeeld 
13D, 17A en 33C). 

Antwoordbladen moderne vreemde talen 
Bij de moderne vreemde talen ontvang je een officieel antwoordblad. Het is verplicht om dit antwoordblad te 

gebruiken en in te leveren. 

 

Uitwerkbijlagen 
Ontvang je bij de opgaven ook een uitwerkblad, dan ben je verplicht dit uitwerkblad te gebruiken en in te 

leveren. 

 

Klaar met je examen?  
• Wanneer je klaar bent voordat het laatste kwartier is aangebroken en je je examenwerk wilt 

inleveren, vouw je je deelnemerskaart examen dubbel (het A4 blad waar je naam en foto op staat) en 
doe dit om het in te leveren examenwerk (inclusief eventuele uitwerkbladen). Lever het werk in bij de 
dichtstbijzijnde surveillant en verlaat stilletje de examenruimte. 

• Kladpapier en opgaven laat je op je tafel liggen. 

• Achteraf werk inleveren is niet toegestaan. 

• Schrijf, voordat je je gemaakt werk inlevert op al je in te leveren examenpapier: 
o je voor- en achternaam,  
o je examennummer (dit nummer staat op de deelnemerskaart examen die op tafel ligt),  
o je klas, 
o de paginanummers zodat degene die nakijkt weet welke volgorde juist is (als je meerdere 

bladen inlevert). 
 

• Een kwartier voor tijd mag je het lokaal niet meer verlaten. Blijf rustig zitten, stop je werk in de 
omslag (kladpapier en opgaven leg je apart), leg het op de hoek van je tafel en wacht tot het examen 
afgelopen is. Je werk wordt opgehaald door de surveillanten. Het kladpapier en de opgaven mag je 
meenemen. De surveillanten controleren eerst of al het werk is ingeleverd. Pas als dit in orde is, krijg je 
een seintje en mag je weg. 
 

• Kladpapier en opgaven mogen aan het eind van de zitting worden meegenomen. Na sluiting van het 
examen worden de achtergebleven papieren, die voorzien zijn van een voor- en achternaam, in de aula 
gelegd.  

Lever geen kladpapier in 
Het inleveren van kladblaadjes, omdat je bijvoorbeeld geen tijd hebt om alles in het net over te schrijven, kan tot 

gevolg hebben dat je niet alle scorepunten toegewezen krijgt. Bij de meeste vakken wordt kladwerk niet 

beoordeeld of er worden punten afgetrokken.  

  



   
 

pag. 9 
 

Het Centraal Eindexamen  
 

Niet toegestaan in de examenruimte 
• Tas en jas; 

• Etui; 

• Hoes van je rekenmachine; 

• Horloge; 

• Mobiele telefoon; 

• Noise cancelling headsets; 

• Frisdranken of blikjes limonade (doorzichtig flesje water zonder label mag wel!); 

• Etiket op je flesje water (verwijderen); 

• Eten in krakende verpakking. Gebruik een doorzichtig bakje. 

 

Mededelingen over het gemaakt examenwerk 
Het is examinatoren (jouw docenten) niet toegestaan mededelingen te doen over het gemaakte examenwerk. 

De examinatoren mogen tijdens de gehele examenperiode geen resultaten mededelen totdat je je (voorlopige) 

cijferlijst hebt ontvangen op de dag van de uitslag! 

 

Noodscenario’s 
Bij het meest ingrijpende noodscenario kunnen één of meer centrale examens worden uitgesteld en kan het 

eerste en tweede tijdvak zich uitstrekken tot het moment van de aanvang van de zomervakantie. Het is niet 

verstandig een vakantie in deze periode te plannen. 

 

Meer informatie over het centraal examen 
Internet en eindexamens: In de examenperiode verschijnt op internet informatie over de centrale examens. 

Denk daarbij aan: de voorlopige correctiesleutels per examen op de dag van het examen vanaf 18.00 uur, het 

examenrooster en de examenonderwerpen. De meest bekeken sites over het examen zijn: 

www.eindexamenblad.nl, mijneindexamen.nl en www.cito.nl  

 

 

 

Inkijken en bewaartermijn gemaakt examenwerk 
Leerlingen die hun werk van tijdvak 1 en 2 willen inzien, na ontvangst van de voorlopige cijferlijst, kunnen dit tot 

uiterlijk 5 juli 2021 schriftelijk kenbaar maken bij de vakdocent. Voor tijdvak 3 kan dit uiterlijk tot 15 juli  De 

docent maakt een kopie van het gemaakte werk. De kopie en het origineel mogen de school niet verlaten. Bij 

het inzien van de kopieën zijn altijd twee personeelsleden aanwezig.  Bij het inzien staat de beoordeling van 

het examenwerk niet ter discussie, daar twee docenten het werk hebben nagekeken en de score is 

vastgesteld. Schoolexamens en het centraal examen worden tot 1 februari 2022 op school bewaard. Daarna 

wordt het werk vernietigd.  

  

http://www.eindexamenblad.nl/
http://www.cito.nl/
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Uitslag centraal examen tijdvak 1 
 

Dag van de uitslag van het Centraal Eindexamen tijdvak 1 
Kandidaten ontvangen op de dag van de uitslag hun voorlopige cijferlijst van de tot dan toe behaalde 

resultaten.  

Afspraken voor de dag van de uitslag ti jdvak 1 

12.30-14.30 uur: Alle leerlingen Alle leerlingen worden na de examenvergadering gebeld om 

de uitslag van het examen mede te delen.  

Bel niet zelf! 

15.00-16:00 uur Alle leerlingen Leerlingen halen de voorlopige cijferlijst op bij de 

mentor/coördinator volgens rooster. 

 

Afspraken voor de dag van de uitslag ti jdvak 2 

13:00-14:30 Alle leerlingen (m.u.v. 

reeds geslaagde 

leerlingen na tijdvak 1) 

leerlingen worden na de examenvergadering gebeld om de 

uitslag van het examen mede te delen.  

Bel niet zelf! 

15:00 Nog niet geslaagde 

leerlingen 

(Nog) niet geslaagden naar school voor ontvangst 
voorlopige cijferlijst en advies herkansing voor tijdvak 3. 
Melden bij je mentor of coördinator. 
 

16:30 Geslaagde leerlingen Geslaagde kandidaten worden op school verwacht voor 

het ontvangen van de voorlopige cijferlijst en voor ontvangst 

felicitaties. 

 

Aanvraag doorschuiven examen tijdvak 2 
Vanwege de coronamaatregelen is het dit jaar mogelijk om de examens te spreiden over de eerste twee 

tijdvakken. Indien je gebruikt wilt maken de maatregel om één of meerdere examen(s) door te schuiven naar het 

tweede tijdvak. Dit verzoek moet je vóór 23 april 2021 indienen bij dhr. Stoker, dhr. Breur of mevr. Donker na 

overleg met jouw mentor en ouder(s)/verzorger(s) door middel van het formulier “Aanvraag spreiding 

eindexamen”.  

Aanvraag herexamen in tijdvak 2 en 3  
Alle kandidaten die examens hebben afgelegd, mogen een herexamen in totaal twee vakken doen in het 

tweede en het derde tijdvak. Het spreekt vanzelf dat zorgvuldig overleg met de betrokken vakdocenten en met 

de coördinator/mentor plaatsvindt om je slagingskansen te vergroten. We staan je graag met goede raad bij, 

maar de beslissing welk(e) vak(ken) je kiest, is uiteindelijk aan jou. Je mag maximaal één herkansing voor 

een vak inzetten. Het is dus niet toegestaan om een herkansing in het tweede tijdvak (voor bijvoorbeeld 

wiskunde) opnieuw in het derde tijdvak te herkansen.  

Je aanvraag voor herkansen voor tijdvak 2 moet uiterlijk donderdag 11 juni 2021 voor 12.00 uur bij de 

administratie ingeleverd zijn. Na 12.00 uur is je recht op een herexamen verlopen. Voor de aanvraag voor het 

herkansen in tijdvak 3 moet uiterlijk maandag 5 juli voor 12:00 uur bij de administratie zijn ingeleverd.  

Extra vak wel of niet op je cijferli jst?  
Leerlingen met een extra vak kunnen na het Centraal Examen 1e en 2e tijdvak bepalen of dit vak op de cijferlijst 

gezet moet worden. Deze keuze moet uiterlijk 5  juli 2021 voor 12.00 uur bij je coördinator bekend zijn, wat 

betreft het eerste tijdvak.  

Indien je in het 3e tijdvak herexamen doet, kan je tot uiterlijk 15 juli 2021 voor 16.00 uur doorgeven of je je 

extra vak op je cijferlijst wilt.  Indien je niet reageert, worden alle vakken op je cijferlijst vermeld.  
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Tijdvak 1 
Het rooster van het centraal examen tijdvak 1 staat in bijlage 2.  

Tijdvak 2 
Tijdvak 2 is voor kandidaten die een examen willen herkansen uit tijdvak 1 én voor kandidaten die vóór 23 april 

een verzoek hebben ingediend een examen door te schuiven van tijdvak 1 naar tijdvak 2. Het rooster van het 

centraal examen tijdvak 2 staat in bijlage 2. 

Tijdvak 3 
Tijdvak 3 is alleen voor herkansingen uit tijdvak 1 en 2. Het rooster staat in bijlage 2. Let op dat in tijdvak 3 niet 

alle combinaties van herkansbare vakken mogelijk zijn (zie rooster). Gebruik bij voorkeur of de twee 

herkansingen in tijdvak 2 óf één herkansing in tijdvak 2 én één in tijdvak 3. 

Na het Centraal examen…  
 

Doorstromen van mavo naar havo of van 
havo naar vwo? 
Leerlingen die van mavo naar havo willen of van havo 

naar vwo, melden zich voor 30 april 2021 bij de 

coördinator en decaan. De coördinator of de decaan 

vertelt over de procedure. 

 

Opnieuw het examenjaar op Einstein? 
Leerlingen die zijn afgewezen en opnieuw het eindexamenjaar op het Einstein Lyceum willen volgen, melden 

zich zo snel mogelijk na bekendmaking van de uitslag bij de coördinator. De coördinator bekijkt samen met 

jou de mogelijkheden voor het volgende schooljaar. 

 

Ophalen definitieve cijferlijst afgewezen kandidaten woensdag 15 juli 2021 
Kandidaten die zijn afgewezen voor het examen moeten hun definitieve cijferlijst ophalen op 15 juli 2021 tussen 

14:00 en 15.00 uur bij de administratie. Deze cijferlijst is belangrijk voor je vervolgopleiding omdat het de 

officieel vastgelegde resultaten bevat voor kckv of ckv, maatschappijleer en je profielwerkstuk. 

Diploma-uitreiking (informatie volgt) 
Doordat de uitslag van het derde tijdvak één werkdag vóór de zomervakantie bekend wordt gemaakt en de 

onzekerheid over de coronamaatregelen, zijn wij nog bezig om te kijken hoe we de diploma-uitreiking gaan 

arrangeren. Zodra hier meer over bekend zullen we jullie hierover informeren. We willen er natuurlijk een mooi 

feest van maken binnen de mogelijkheden die er zijn. 

Het diplomaregister 
Het diplomaregister is een online register van DUO (www.duo.nl). Na het behalen van je diploma, kun je je 

eigen gegevens bekijken en een uittreksel ervan gratis downloaden. Dit digitale uittreksel heeft dezelfde waarde 

als een papieren gewaarmerkte kopie.  

VAVO volgen als je op 1 augustus 18 jaar of jonger bent? 
Kandidaten die op 1 augustus van het huidige examenjaar 18 jaar of jonger zijn, hebben een 

“uitbestedingsformulier” nodig om ingeschreven te kunnen worden bij het vavo. Dit formulier kun je vinden bij 

www.vavorijnmond.nl .  

Op een uitbestedingsformulier worden de gegevens van je huidige VO-school en het vavo ingevuld. Bij 

ondertekening gaan de scholen een overeenkomst aan dat de leerling de lessen bij het vavo gaat volgen. Vraag 

je decaan of coördinator om meer informatie. 

  

http://www.vavorijnmond.nl/
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Boeken inleveren op 12 juli. 
De boeken worden ingenomen door Van Dijk volgens rooster (volgt zodra bekend). De boeken worden alleen in 

ontvangst genomen als aan de volgende voorwaarden is voldaan: 

• De boeken moeten ONGEKAFT zijn. 
• De boeken moeten SCHOON en HEEL zijn. Met gum en plakband is beslist nog wat te herstellen. 

Beschadigde, vuile, beschreven of niet ingeleverde boeken worden in rekening gebracht. 
• Het boekenpakket moet VOLLEDIG zijn.  

 

Regels van Van Dijk voor het inleveren van de boeken:  

1. Ga naar de inleverdag op school. Vergeet niet je inleverformulier of je inlevernummer mee te nemen! 
2. Onze medewerker verwerkt de boeken in onze administratie.  
3. Aan het einde van de dag ontvang je van ons een mail met het resultaat van je inlevering.  

 

Per post 

Kun je niet aanwezig zijn bij de inleverdag? Stuur dan je boeken naar ons op. Dit kan uiterlijk tot 1 augustus 2021. 

1. Stop je boeken samen met je inleverformulier in een stevige doos.  
2. Stuur ze op naar: 

VanDijk 

Afdeling Inleveringen 
Postbus 23 
8260 AA Kampen  

Let op! 
Vraag een verzendbewijs bij het postkantoor en bewaar dit totdat wij de boeken hebben ontvangen en verwerkt. 

 

Kluispas inleveren, in de week van maandag 12 juli. 
Haal alle spullen uit je kluis, laat je kluis open en lever je kluispas in bij de heer Van der Zwan op de dag dat je 

je boeken inlevert. Het rooster volgt. 

  

https://www.vandijk.nl/webshop/login/auth
https://www.vandijk.nl/webshop/login/auth
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Roosters centraal eindexamen 2021 tijdvak 1  

MAVO, tijdvak 1, 2021  

 

HAVO, tijdvak 1, 2021 

 

VWO, tijdvak 1, 2021 

 

Dag Tijdstip Examen 

Maandag 17 mei 13:30-15:30 Nederlands 

Dinsdag 18 mei 13:30-15:30 Wiskunde 

Woensdag 19 mei 09:00-11:00 Aardrijkskunde 

13:30-15:30 Frans 

Donderdag 20 mei   

13:30-15:30 NASK 1 natuurkunde 

Vrijdag 21 mei 13:30-15:30 Economie 

Dinsdag 25 mei 09:00-11:00 Geschiedenis 

13:30-15:30 NASK 2 scheikunde 

Woensdag 26 mei 09:00-11:00 Duits 

13:30-15:30 Biologie 

Donderdag 27 mei 13:30-15:30 Engels 

Vrijdag 28 mei 13:30-15:30 Tekenen 

 

Dag Tijdstip Examen 

Maandag 17 mei 13:30-16:30 Bedrijfseconomie 

Dinsdag 18 mei 09:00-12:00 Geschiedenis 

13:30-16:30 Engels 

Woensdag 19 mei 13:30-16:30 Nederlands 

Donderdag 20 mei 09:00-12:00 Aardrijkskunde 

13:30-16:30 Natuurkunde 

Vrijdag 21 mei 09:00-11:30 Duits 

13:30-16:00 Tekenen 

Dinsdag 25 mei 13:30-16:30 Frans 

Woensdag 26 mei 13:30-16:30 Wiskunde A 

 13:30-16:30 Wiskunde B 

Donderdag 27 mei 13:30-16:30 Biologie 

Vrijdag 28 mei 13:30-16:30 Economie 

Maandag 31 mei 13:30-16:30 Scheikunde 

 

Dag Tijdstip Examen 

Maandag 17 mei 13:30-16:30 Wiskunde A 

13:30-16:30 Wiskunde B 

Dinsdag 18 mei 09:00-12:00 Geschiedenis 

13:30-16:00 Frans 

Woensdag 19 mei 09:00-12:00 Latijn 

13:30-16:30 Biologie 

Donderdag 20 mei 13:30-16:00 Engels 

Vrijdag 21 mei 13:30-16:30 Nederlands 

Dinsdag 25 mei 09:00-12:00 Grieks 

13:30-16:30 Economie 

Woensdag 26 mei 13:30-16:30 Scheikunde 

Donderdag 27 mei 09:00-11:30 Duits 

13:30-16:30 Tekenen 

Vrijdag 28 mei 09:00-12:00 Aardrijkskunde 

 13:30-16:30 Natuurkunde 

Maandag 31 mei 13:30-16:30 Bedrijfseconomie 
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Roosters centraal eindexamen 2021 tijdvak 2  

MAVO, tijdvak 2, 2021 

 

HAVO, tijdvak 2, 2021 

 

VWO, tijdvak 2, 2021 

 

Dag Tijdstip Examen 

Maandag 14 juni 13:30-15:30 Nederlands 

Dinsdag 15 juni 13:30-15:30 Wiskunde 

Woensdag 16 juni 09:00-11:00 Aardrijkskunde 

13:30-15:30 Tekenen 

Donderdag 17 juni 13:30-15:30 NASK 1 Natuurkunde 

Vrijdag 18 juni 13:30-15:30 Economie 

Maandag 21 juni 09:00-11:00 Geschiedenis 

13:30-15:30 NASK 2 Scheikunde 

Dinsdag 22 juni 09:00-11:00 Duits 

13:30-15:30 Biologie 

Woensdag 23 juni 13:30-15:30 Engels 

Vrijdag 25 juni 13:30-15:30 Frans 

 

Dag Tijdstip Examen 

Maandag 14 juni 13:30-16:00 Frans 

Dinsdag 15 juni 09:00-12:00 Geschiedenis 

13:30-16:30 Bedrijfseconomie 

Woensdag 16 juni 13:30-16:30 Nederlands 

Donderdag 17 juni 09:00-12:00 Aardrijkskunde 

13:30-16:30 Natuurkunde 

Vrijdag 18 juni 09:00-11:30 Duits 

13:30-16:30 Economie 

Maandag 21 juni 13:30-16:30 Scheikunde 

Dinsdag 22 juni 13:30-16:30 Wiskunde A 

13:30-16:30 Wiskunde B 

Woensdag 23 juni 13:30-16:30 Biologie 

Donderdag 24 juni 09:00-11:30 Tekenen 

Vrijdag 25 juni 13:30-16:00 Engels 

 

Dag Tijdstip Examen 

Maandag 14 juni 13:30-16:30 Nederlands 

Dinsdag 15 juni 09:00-12:00 Geschiedenis 

13:30-16:30 Scheikunde 

Woensdag 16 juni 09:00-12:00 Latijn 

13:30-16:30 Biologie 

Donderdag 17 juni 13:30-16:00 Engels 

Vrijdag 18 juni 13:30-16:30 Wiskunde A 

13:30-16:30 Wiskunde B 

Maandag 21 juni 13:30-16:30 Economie 

Dinsdag 22 juni 09:00-12:00 Aardrijkskunde 

13:30-16:30 Natuurkunde 

Woensdag 23 juni 09:00-11:30 Duits 

13:30-16:30 Bedrijfseconomie 

Vrijdag 25 juni 09:00-12:00 Grieks 

 13:30-16:00 Frans 
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Roosters centraal eindexamen 2021 tijdvak 3  

MAVO, tijdvak 3, 2021 

 

HAVO, tijdvak 3, 2021 

 

VWO, tijdvak 3, 2021 

 

Dag Tijdstip Examen 

Dinsdag 6 juli 09:00-11:00 Nederlands 

13:30-15:30 Geschiedenis 

13:30-15:30 NASK 2 Scheikunde 

13:30-15:30 Aardrijkskunde 

Woensdag 7 juli 09:00-11:00 Wiskunde 

13:30-15:30 Biologie 

13:30-15:30 NASK 1 natuurkunde 

Donderdag 8 juli 09:00-11:00 Economie 

13:30-15:30 Frans 

13:30-15:30 Engels 

Vrijdag 9 juli 13:30-15:30 Duits 

 

Dag Tijdstip Examen 

Dinsdag 6 juli 09:00-12:00 Nederlands 

13:30-16:30 Scheikunde 

13:30-16:30 Biologie 

13:30-16:30 Geschiedenis 

13:30-16:00 Tekenen 

Woensdag 7 juli 09:00-12:00 Economie 

13:30-16:30 Wiskunde A 

13:30-16:30 Natuurkunde 

13:30-16:30 Aardrijkskunde 

Donderdag 8 juli 09:00-12:00 Wiskunde B 

13:30-16:00 Frans 

13:30-16:00 Engels 

13:30-16:30 Bedrijfseconomie 

Vrijdag 9 juli 13:30-16:00 Duits 

 

Dag  Tijdstip Examen 

Dinsdag 6 juli 09:00-12:00 Nederlands 

09:00-12:00 Latijn 

13:30-16:30 Natuurkunde 

13:30-16:30 Scheikunde 

13:30-16:30 Geschiedenis 

Woensdag 7 juli 09:00-12:00 Grieks 

09:00-12:00 Wiskunde B 

13:30-16:30 Wiskunde A 

13:30-16:30 Biologie 

13:30-16:30 Bedrijfseconomie 

Donderdag 8 juli 09:00-12:00 Economie 

13:30-16:00 Frans 

13:30-16:00 Engels 

13:30-16:30 Aardrijkskunde 

Vrijdag 9 juli 09:00-11:30 Tekenen (aangewezen vak) 

 13:30-16:00 Duits 
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Aangewezen vakken, tijdvak 3 
De aangewezen vakken voor tijdvak 3 worden afgenomen door de staatsexamencommissie op vrijdag 9 juli. 

De locatie is waarschijnlijk Schiedam. De kandidaten dienen een half uur van te voren aanwezig te zijn en een 

geldig legitimatiebewijs bij zich te hebben!  

Toegestane hulpmiddelen moet je zelf meenemen. Reiskosten zijn voor eigen rekening. Inzage in het gemaakte 

werk is niet mogelijk. In mei word je verder geïnformeerd over de gang van zaken door de examensecretaris. 

 

Samenvatting maatregelen eindexamen 2021 
 

Hieronder een samenvatting van de tegemoetkomingen betreft de examens in dit bijzondere jaar. 

- Het tweede tijdvak is uitgebreid van vier naar tien dagen 

Door deze maatregel kunnen leerlingen die ziek zijn of in quarantaine moeten tijdens het eerste tijdvak de 

gemiste examens in het tweede tijdvak inhalen. Ook biedt het de leerlingen de mogelijkheid om één of 

meerdere examens te spreiden over de eerste twee tijdvakken. Dit laatste is in overleg met mentor en dient 

vóór 23 april te zijn aangegeven middels het formulier “aanvraag spreiding eindexamen”. In het tweede tijdvak 

kunnen examens uit het eerste tijdvak worden herkanst. Het derde tijdvak is een herkansingstijdvak en is alleen 

voor herkansingen.  

- Extra herkansing 

Dit jaar is er een extra herkansingsmogelijkheid. Normaal gesproken is er voor het centraal examen maar één 

vak herkansbaar. Dit jaar kunnen kandidaten twee vakken herkansen. Let op dat in tijdvak 3 niet alle 

combinaties mogelijk zijn om te herkansen. 

- Eindcijfer van één vak niet betrekken bij de uitslagbepaling. 

Bij het vaststellen van de uitslag kan, indien dat nodig is om de leerling te laten slagen, het eindcijfer van één 

vak buiten beschouwing worden gelaten bij de bepaling van de definitieve uitslag. Dit geldt niet voor de 

kernvakken (mavo: Nederlands) (havo/vwo: Nederlands, Engels en wiskunde). Deze mogelijkheid is alleen van 

toepassing als de leerling zowel alle schoolexamens als het eindexamen heeft afgelegd!! Het resultaat van het 

vak dat buiten beschouwing gelaten is bij de bepaling van de uitslag, komt wel op het diploma te staan. 
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Formulier “Aanvraag spreiding eindexamen”.  
 

Met dit formulier kan de spreiding van één of meerdere centraal examens worden aangevraagd. Het formulier 

dient uiterlijk 23 april 2021 worden ingeleverd bij de coördinator. Hiermee verzoek je (een) examen(s) uit het 

eerste tijdvak uit te stellen naar het tweede tijdvak. 

Het spreiden van het centraal examen brengt risico’s met zich mee. Als de leerling in het tweede tijdvak ziek 

wordt of in quarantaine moet is het mogelijk dat niet alle eindexamens gedaan kunnen worden en daarmee het 

examendossier niet sluitend is. 

 

Naam kandidaat/leerling:____________________________________ 

Klas:_______ 

 

De kandidaat vraagt voor het/ de volgende vak(ken) uitstel aan en maakt dit/ deze vak(ken) niet in het eerste 

tijdvak.  

Vak 1_________________________________ 

Vak 2_________________________________ 

Vak 3_________________________________ 

Vak 4_________________________________ 

 

 

 

Dit verzoek is besproken met: 

De mentor       Ouder(s)/ Verzorger(s) van de kandidaat 

Naam en handtekening mentor     Handtekening ouder/verzorger 

 

 

 

______________________________    _________________________________ 

Datum.        Datum. 

______________________________    _________________________________ 


