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Beste kandidaat, geachte ouder(s) en/of verzorger(s),
In ons land is het halen van een diploma een belangrijke zaak. Diploma’s geven zekerheid
over de vraag of jij een bepaald kennisniveau hebt. Of je zelfstandig kunt functioneren en
over welke vaardigheden je beschikt. Die zekerheid geeft je toegang tot bij jou passende
vervolgopleidingen en beroepen. Het komt er de komende paar maanden dus op aan om je
Vmbo-diploma te halen. Zet dus je beste beentje voor!
De laatste loodjes
Je bent al weer toe aan de laatste stappen in je schoolcarrière aan het Montessori
Vaklyceum. Nog een paar maanden en dan ga je hopelijk met een welverdiend diploma naar
het vervolgonderwijs. Maar... zover is het nog niet! We hebben nog een paar drukke en
spannende maanden voor de boeg.
In dit boekje vind je de belangrijkste mededelingen, data en roosters voor de laatste periode.
In de laatste schoolweken zullen voor een aantal vakken mondelinge toetsen worden
afgenomen. De docent maakt hiervoor met elke leerling een afspraak. Ook zijn in deze
periode de laatste practica ingeroosterd.
Alle onderdelen van het Schoolexamen (SE) moeten zijn afgerond, anders mag je niet
deelnemen aan de Centrale Eindexamens (CE).
Als alle Centrale Eindexamens zijn afgerond, begint het wachten op de uitslag!
Wij wensen je een goed resultaat in de komende weken, bij de laatste schoolexamens en bij
het centraal examen.

Namens docenten, mentoren en teamleiding,

P.A.W. Glastra van Loon,
Examensecretaris

Inhoud van dit boekje
In dit boekje vind je de volgende onderdelen:
De slaag- en zakregeling
Gedragsregels tijdens het examen
Belangrijke momenten voor het examen
De roosters van de Praktijk eindtoetsen
De roosters voor de Centrale Examens (CE)
Een aantal belangrijke data voor de periode na het Centrale Examen (CE)
Examenreglementen, gedragsregels en overige algemene zaken
De mentor zal dit boekje met je doornemen. Het is de bedoeling dat je dit boekje vervolgens
samen met je ouder(s)/verzorger(s) goed doorleest.

Slaag- en zakregeling Basisberoepsgerichte leerweg
schooljaar 2020-2021
In het Eindexamenbesluit VO is beschreven hoe de uitslag voor het eindexamen bepaald
wordt. Dit wordt ook wel de slaag- en zakregeling genoemd.
Je bent geslaagd als je aan de volgende punten hebt voldaan:
•
•
•
•
•
•
•

Het rekenkundig gemiddelde van het centraal examen behaalde cijfers tenminste 5,5
is
Je voor Nederlands minimaal een 5 hebt behaald
Je één 5 hebt behaald en verder 6 of hoger
Je één 4 hebt behaald, verder 6 of hoger, waaronder tenminste één 7 of hoger
Je twee vijven hebt behaald, verder 6 of hoger, waaronder tenminste één 7 of hoger
Je voor lo1 en kunstvakken inclusief ckv 'voldoende' of 'goed' hebt behaald
Je voor geen van de onderdelen van het combinatiecijfer lager dan een 4 hebt
behaald.

Vanaf schooljaar 2021 geldt bovendien het volgende: kandidaten die geen examen afleggen
in wiskunde, moeten een schoolexamen rekenen hebben afgelegd. Dit cijfer telt niet mee bij
de uitslag bepaling en ook wordt er geen minimumeis gesteld aan dit cijfer. Het wordt
vermeld op een bijlage bij de cijferlijst en heeft slechts als doel het vervolgonderwijs zicht te
bieden op de rekencapaciteiten van de betreffende student.
Combinatiecijfer
Vier beroepsgerichte keuzevakken. Hierin wordt geen centraal examen gedaan.
Het gemiddelde van de afgeronde cijfers voor de 4 keuzevakken vormt het Combinatiecijfer.

Veranderingen ten opzichte van een gewoon examenjaar
-

Het CSPE wordt dit jaar als een eindtoets afgenomen
In plaats van twee zijn er dit examenjaar drie tijdvakken
Er is een extra herkansing. (normaal één herkansing, dit jaar twee herkansingen voor
verschillende vakken.
Je kunt herkansingen doen in het tweede en derde tijdvak (in overleg met school).
Aan het eind, bij het vaststellen van de uitslag is er de mogelijk om 1 vak niet mee te
laten tellen bij de uitslagbepaling. Dit mag niet het kernvak Nederlands zijn. Het
resultaat van het weggelaten vak komt wel op je eindlijst maar telt niet mee voor de
uitslag.

De regeling zoals deze dit examenjaar geldt
-

-

-

Het is mogelijk, om het centraal examen te spreiden over het eerste en het tweede
tijdvak als dat nodig is. De leerling bepaalt welke examen(s) hij/ zij in welk tijdvak
maakt. Uiterlijk 23 april geeft de leerling zijn/ haar keuze door. Maakt de leerling geen
of te laat de keuze, dan bepaalt de school wanneer de leerling welk examen maakt.
Ons advies is om alle examens in het eerste tijdvak te doen. Leerlingen die er voor
kiezen voor een aantal vakken gebruik te maken van het tweede tijdvak, worden voor
deze vakken ter voorbereiding tijdens het eerste tijdvak op school verwacht.
In het tweede tijdvak mag je een herkansing maken, ook als je in het eerste tijdvak
nog niet al je examen hebt gedaan.
Er komt een herkansingstijdvak (derde tijdvak) op de eigen school waarin leerlingen
die (een deel van) het Centraal Examen afleggen in de het tweede tijdvak, examens
kunnen herkansen.
Bij vaststelling van de uitslag kan, indien dat nodig is om de leerling te laten slagen,
het eindcijfer van één vak buitenbeschouwing worden gelaten bij de bepaling van de
definitieve uitslag.
- Deze mogelijkheid geldt niet voor het kernvak Nederlands
- Deze mogelijkheid is allen van toepassing op leerlingen waarvoor het schooljaar
2020-2021 de uitslag wordt bepaald. Leerlingen moeten voor alle vakken het
volledige eindexamen hebben afgelegd en dus het volledige School Examen en het
Centraal Examen hebben gemaakt.
- Deze mogelijkheid staat los van de herkansingsmogelijkheden, en kan worden
ingezet als een leerling hierdoor als nog kan slagen.
- Op de cijferlijst bij het diploma worden alle resultaten vermeld, ook het resultaat van
het vak dat bij de uitslagbepaling buiten beschouwing is gelaten.
- Het vervolg onderwijs kan geen aanvullende toelatingsconsequenties verbinden aan
deze cijferlijst.

Examenstof van de verschillende vakken
De examenstof die getoetst wordt voor de verschillende vakken is op de volgende
manier te vinden: www.examenblad.nl klik linksboven in de hoek op het goede
jaartal : 2021, klik op het tabblad van VMBO-BB, scrol naar beneden tot de
verschillende vakken zichtbaar zijn, klik op het vak van je keuze, kies voor
examenprogramma (vak) vmbo, dit is een pdf-file waarin de stof beschreven staat die
voor dat vak afgetoetst wordt.

Gedragsregels tijdens het examen:
•

Je moet een kwartier voor het begin van elk examen in het examenlokaal aanwezig zijn.

•

Je gaat op de plaats zitten waar je naamkaartje op ligt.

•

Als je te laat komt, kun je tot een half uur na begin van de zitting worden toegelaten. Je moet
je werk gewoon inleveren op het voor het einde van de zitting aangegeven tijdstip. Als je
meer dan een half uur te laat komt, word je niet meer toegelaten.

•

Tijdens de schoolonderzoeken en de examens mogen mobiele telefoons, smartwatches en
bluetoothoortjes niet aanwezig zijn in het lokaal, ook al staat het apparaat uit. Ze mogen dus
ook niet worden gebruikt als rekenmachine.

•

Het examenwerk wordt digitaal gemaakt.

•

Alle hulpmiddelen die je bij het examen wil gebruiken dienen uiterlijk een kwartier voor het
begin van de zitting op je plaats ter controle te liggen.

•

Lenen van anderen tijdens het examen is onder geen voorwaarde toegestaan.

•

Na de start van het examen is het niet toegestaan mededelingen van enige aard over het
werk te doen.

•

Zonder toestemming van een surveillant mag je de examenruimte niet verlaten.

•

Je mag na 30 minuten aanvang van de zitting het lokaal verlaten.

•

Als je ruim voor tijd met je werk klaar bent, steek je je vinger op. Een surveillant komt dan
controleren of het examen volledig gemaakt is. Daarna kun je, nadat je hiervoor toestemming
hebt gekregen, het lokaal verlaten.

Wat neem je mee naar het examen:
Alle CSE examens worden digitaal afgenomen. Voor die examens neem je mee:
•
•

Oordopjes of koptelefoon met bedrading (Geen Apple oortjes omdat de inplug niet
past)
Nederlands woordenboek

Wat neem je mee naar de praktijk eindtoets?
Voor de eindtoets neem je mee:
Zorg & Welzijn (tijdens de eindtoets Z&W mag je geen sieraden om!)
• Haarelastiekje
• Platte schoenen
• Rekenmachine (basisrekenmachine zonder grafische instellingen, geheugen en WiFi)
• Schort
• Pannenlappen
• Oordopjes of koptelefoon met bedrading (Geen Apple oortjes omdat de inplug niet
past)
• 2 pennen (blauw)
• Potlood
• Gum
• Schaar
• Lijm
Economie & Ondernemen
• 2 pennen
• Potlood
• Gum
• Zwarte fineliner
• Rekenmachine (basisrekenmachine zonder grafische instellingen, geheugen en WiFi)
• Oordopjes of koptelefoon met bedrading (Geen Apple oortjes omdat de inplug niet
past)
Media, Vormgeving & ICT
• Headset/ oordopjes met bedrading (om aan te sluiten op de computer)
• Potlood grijs
• Gum
• Pen

Bij de volgende vakken mag je aanvullende hulpmiddelen gebruiken:
Bij NASK1 zorgt school voor een BINAS-boekje.
Vergeet zeker bij dit vak niet:
• Rekenmachine (basis zonder grafische instellingen, geheugen en Wi-Fi).
Bij de moderne vreemde talen (EN,DU) mag je ook woordenboeken van en naar de vreemde
taal gebruiken. Je moet zelf voor de woordenboeken zorgen.
Woordenboeken bij de eindtoets zijn niet toegestaan !!

Wat neem je niet mee naar het examen:
Tijdens de schoolexamens en de centrale examens mogen mobiele telefoons,
smartwatches, bluetooth oordopjes en dergelijke niet worden meegenomen in het lokaal of
examenzaal, ook al staat het apparaat uit. Ze mogen dus ook niet worden gebruikt als
rekenmachine.
Laat mobiele telefoons thuis of in je kluisje!!!!!

Informatie over het schema groepindeling van de eindtoetsen:
info@montessorivaklyceum.nl

Belangrijke momenten voor het examen:
Vrijdag 23 april 2021 Laatste mogelijkheid om toetsen te maken/ PTA onderdelen in
te leveren.
Vrijdag 23 april 2021 Deadline aangeven welk examen in welk tijdvak gemaakt
worden.
Vrijdag 23 april 2021 moeten alle leerlingen van klas 4 aan het einde van hun lesdag hun
kluis leeg maken.

SE akkoordverklaring tekenen = verklaring voor het vaststellen van de cijfers:
10 of 11 mei 2021 uitreiking SE akkoordverklaring.(precieze datum en tijd wordt door de
mentor doorgegeven)
Woensdag 12 mei 2021 SE akkoordverklaring inleveren voor 12.00 uur bij de mentor (met
een handtekening van ouder(s)/verzorger(s) i.v.m. leeftijd onder de 18 jaar).
10 t/m 18 mei 2021 Eindtoetsen beroepsgerichte vakken

Examenrooster 2021
BB Digitaal

Datum
Wo 19-05-2021

Tijd
08:30 – 10:00

Do 20-05-2021

08:30 – 10:00

Vr 21-05-2021

08:30 – 9:30

Vr 21-05-2021
Wo 26-05-2021

10:30 – 11:30
08:30 – 9:30

Vak
Wiskunde
Wisk Graaf
Nederlands
Ned Graaf
Biologie
Nask + Graaf
Economie
Engels
Eng Graaf

Lokaal
2.01
1.09
2.01
1.09
2.01
0.17
0.17
2.01
1.09

Continuïteitsplan centrale examens. Moet dit er nog in staan?
Voor eventualiteiten waarbij de geheimhouding van de examens geschonden is of afname
niet mogelijk is, treedt het Continuïteitsplan in werking. In het meest ingrijpende
noodscenario kunnen één of meer centrale examens worden uitgesteld en kunnen het eerste
en tweede tijdvak zich uitstrekken tot het moment van de aanvang van de vroegste
zomervakantie (het overzicht schoolvakanties schooljaar 2020-2021 van het ministerie van
OCW).

Belangrijke datums na het examen:
Woensdag 16 juni 2021:

Uitslag 1e tijdvak CSE

De mentor belt de kandidaten tussen 14.00 en 16.00 uur en maakt eventueel een afspraak
voor aanmelding herkansing.
Vanaf 16.30 uur ontvangt de mentor alle leerlingen in een lokaal.

Donderdag 17 juni 2021:

Aanmelden herexamens… die moeten!

Met je mentor bespreek je welk herexamen het meest kansrijk is om alsnog te slagen.

Aanmelden herexamens… die mogen.
Je mag altijd een herexamen doen als je denkt dat je daardoor je eindcijferlijst kunt
verbeteren.
Ook als je definitief gezakt bent, mag je een vak herkansen.
De aanmeldingen voor het herexamen moet voorzien zijn van jouw handtekening en moet
voor 12.00 uur in het bezit zijn van de examensecretaris (inleveren bij de mentor).

2e tijdvak
Maandag 21 juni t/m vrijdag 25 juni 2021 Examens CE 2e tijdvak.
De precieze tijden hoor je bij het aanmelden.

Uitslag 2e tijdvak
Dinsdag 29 juni 2021
De mentor belt de kandidaten tussen 12.00 en 13.00 uur
Woensdag 30 juni 2021:

Aanmelden herexamens… die moeten!

Met je mentor bespreek je welk herexamen het meest kansrijk is om alsnog te slagen.
Aanmelden herexamens… die mogen.
Je mag altijd een herexamen doen als je denkt dat je daardoor je eindcijferlijst kunt
verbeteren.
Ook als je definitief gezakt bent, mag je een vak herkansen.
De aanmeldingen voor het herexamen moet voorzien zijn van jouw handtekening en moet
voor 12.00 uur in het bezit zijn van de examensecretaris (inleveren bij de mentor).

Inleveren boeken en kluissleutels
Dinsdag 29 juni 2021
B4A – 09.30 t/m 09.30 uur
Ouders krijgen een inleverlijst toegestuurd via de mail, de leerling dient de inleverlijst
uitgeprint mee te nemen bij het boeken inleveren. Boeken worden zonder kaftpapier
ingeleverd.
Geen kluissleutel is €5,- betalen.
Wanneer leerlingen voor het derde tijdvak boeken langer moeten gebruiken, leveren ze deze
natuurlijk niet in.
Ze krijgen dan van Van Dijk een overzicht per mail welke boeken ze niet hebben ingeleverd;
deze boeken kunnen ze kosteloos voor 1 augustus opsturen naar Van Dijk. Bij vermissing
gelden de regels van Van Dijk.

Diploma uitreiking
Maandag 05 juli 2021
Er zijn misschien nog beperkende maatregelen van kracht door de corona-maatregelen.
Nadere informatie volgt.

3e tijdvak
Maandag 05 en dinsdag 06 juli 2021 Examens CE 3e tijdvak.
De precieze tijden hoor je bij het aanmelden.

Uitslag 3e tijdvak
Donderdag 08 juli 2021
De mentor belt de kandidaten tussen 12.00 en 13.00 uur

Diploma uitdelen geslaagden na het 3e tijdvak
Vrijdag 09 juli 2021 info volgt
Locatie Van Iddekingeweg 140

Examenreglement Vwo, Havo, Vmbo
Stichting Openbaar Onderwijs Groningen
Het volledige reglement kunt u vinden op onze website www.montessorivaklyceum.nl à
Menu à Praktische info & Downloads à Algemeen à Examenreglement 2019-2020
ADRES COMMISSIE VAN BEROEP
MONTESSORI VAKLYCEUM COMMISSIE VAN BEROEP EINDEXAMENS V.O.
t.a.v. Dhr. A.J. Moeijes (rector a.i.)
Van Iddekingeweg 140
9721 CL GRONINGEN
EXAMENCOMMISSIE
Hieronder staan de namen van de personen die zitting hebben in de examencommissie.
Montessori Vaklyceum:
Voorzitter:
Secretaris:
Op locatie:

Dhr. J.M. Meulema
Dhr. P.A.W. Glastra van Loon
Mvr. M.L. Olthof - Moedt

Lid:
Lid:

Dhr. W.J. Netjes
Dhr. B.H. Gast

