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Beste leerling, 
 
 
 
Hierbij ontvang je enige informatie over de komende periode 

Je hoeft het niet door te lezen, dan kan je het ook niet vergeten.  

Helaas weet je het dan ook niet.  

Veel succes de komende periode! 

 

 

Namens de mentoren en examensecretarissen, 

G. Verweij 
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Roosterinformatie 

Maandag 19 april t/m donderdag 22 april: les volgens rooster in Magister 

Donderdag 22 april BBQ 16.30 – 19.00 uur. 

Vrijdag 23 april t/m zondag 9 mei: meivakantie. Voorbereiden op het examen. 

Maandag 10 mei t/m woensdag 12 mei: les volgens rooster in Magister 

Donderdag 13 mei t/m zondag 16 mei: vrij. Voorbereiden op het examen. 

Examendata 1e tijdvak: 
https://sweelincklaan.isw.info/site/documents/3479/2021-03-24-examenregeling-2020-2021.pdf 
 
Examendata 2e tijdvak: 
https://sweelincklaan.isw.info/site/documents/3479/2021-03-24-examenregeling-2020-2021.pdf 
 
Examendata 3e tijdvak (herkansingen) 
https://sweelincklaan.isw.info/site/documents/3479/2021-03-24-examenregeling-2020-2021.pdf 
 
Examenuitslag tijdvak 1: 
Donderdag 10 juni (alleen als je een volledig examen hebt afgelegd). 
Vanaf 13.30 worden de leerlingen gebeld die (nog) niet geslaagd zijn. Daarna maken we via de 
sociale media bekend dat de overige leerlingen geslaagd zijn. 
Om 15.00 uur: ophalen voorlopige cijferlijst 
Herkansingsformulier: 
Vrijdag 11 juni voor 10.00 uur inleveren bij de administratie 
 
Examenuitslag tijdvak 2: 
Vrijdag 2 juli (alleen als je een volledig examen hebt afgelegd). 
Vanaf 12.00 worden de leerlingen gebeld die (nog) niet geslaagd zijn. Daarna maken we via de 
sociale media bekend dat de overige leerlingen geslaagd zijn. 
Om 13.00 uur: ophalen voorlopige cijferlijst 
Herkansingsformulier: 
Maandag 5 juli voor 10.00 uur inleveren bij de administratie 
 
Diploma-uitreiking: 
Vrijdag 9 juli 2021 
 
Boeken inleveren: 
Het boekenpakket moet op 9 juli worden ingeleverd. Je krijgt hierover thuis bericht van VAN DIJK 

STUDIEBOEKEN. 
 
Kluisje: 
Zorg zo snel mogelijk na je laatste examen dat je kluisje leeg is! 

  

https://sweelincklaan.isw.info/site/documents/3479/2021-03-24-examenregeling-2020-2021.pdf
https://sweelincklaan.isw.info/site/documents/3479/2021-03-24-examenregeling-2020-2021.pdf
https://sweelincklaan.isw.info/site/documents/3479/2021-03-24-examenregeling-2020-2021.pdf
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Centraal examen 2021  

ALGEMENE MEDEDELINGEN 
 
De schriftelijke examens worden afgenomen in de gymzalen. Het is niet toegestaan mobiele 
telefoons / horloges en/of andere geluidsdragers mee te nemen in de examenzaal. Voor verdere 
algemene mededelingen zie het Examenreglement VMBO en dan vooral de artikelen 19 tot en met 
26 (als bijlage bijgevoegd). 
 
HULPMIDDELEN (NIET VERGETEN MEE TE NEMEN!) 

 
Toegestane hulpmiddelen   hulpmiddel  
Alle vakken   Basispakket, bestaande uit:  

- Schrijfmateriaal incl. 
millimeterpapier  

- tekenpotlood  
- blauw en rood kleurpotlood  
- liniaal met 
millimeterverdeling  
- passer  

- geometrische driehoek  
- vlakgum  
- elektronisch rekenapparaat  

Alle schriftelijke examens   1 Woordenboek Nederlands 
verklarend 

Moderne vreemde talen   Woordenboek naar en vanuit 
de vreemde taal  

   
   

   
wiskunde   Naast of in plaats van de 

geometrische driehoek: een 
windroos  

nask 1, nask 2   BINAS boekje ( wordt door 

school geleverd) 
   
cpe beeldend   Het gebruik van een 

woordenboek Nederlands is 
bij deze praktische examens 
niet toegestaan  

 
 
 

 Hulpmiddelen worden door de kandidaten van thuis meegenomen en mogen tijdens het 
examen niet  uitgeleend worden. 
Het BINAS-boekje NASK wordt door de school beschikbaar gesteld. 
Zorg dat de hulpmiddelen als woordenboeken SCHOON zijn. Ze worden gecontroleerd. 

 Kandidaten dienen 15 minuten voor aanvang van de zitting aanwezig te zijn. Géén tassen, 
mobiel, horloges in de examenzaal. Blanco fluid (Tippex) is niet toegestaan. 

 Er wordt geschreven met pen. Niet met potlood. 

 Zorg dat Daisy / laptop apparaten aangesloten zijn en werken. 
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ANTWOORDBLADEN 

 
Vermeld op elk blad dat moet worden ingeleverd je voor- en achternaam  en examennummer. Zet 
ook de afkorting van de lesgevende docent erbij. 
Meerkeuzevragen beantwoorden met een hoofdletter. 

 
BEKENDMAKING VAN DE UITSLAG 

 
Op donderdag 10 juni verwachten we de uitslag van het examen. Je krijgt alleen een uitslag als je 
een volledig examen hebt afgelegd. Als je niet geslaagd bent word je door de school gebeld tussen 
13.30 en 14.30 uur (zorg dat je bereikbaar bent, indien nodig een ander telefoonnummer opgeven). 
Als alle gezakte kandidaten gebeld zijn maken we bekend dat de overige geslaagd zijn. Dit doen we 
via social media. Alle kandidaten (dus ook de niet-geslaagden) halen om 15.00 uur de voorlopige 
cijferlijst op en het herkansingsformulier. Dit herkansingsformulier lever je, als je wilt herkansen, op 
vrijdag 11  juni vóór 10.00 uur in bij de administratie. 

 
HERKANSINGEN 

 
De herkansingen vinden plaats in het tweede tijdvak en /of derde tijdvak.  
Als je gaat herkansen is het altijd verstandig nog wat extra te leren en/of te oefenen. 
Je hebt recht op 2 herkansingen.  
Wanneer ga je herkansen? 

 
 als je nog niet geslaagd bent 

 als je graag een hoger cijfer wilt. 

 
UITSLAG HERKANSINGEN 

 
Op 2 en 15 juli verwachten we de uitslag van de herkansingen. Alleen de leerlingen die in de eerste 
zitting niet zijn geslaagd, worden gebeld. De al geslaagde leerlingen kunnen hun cijfer opvragen 
door een mailtje te sturen naar  btr@isw.info of door even te bellen naar school. 

 
BIJLAGEN CENTRAAL EXAMEN 
 
Zie PTA-boekje op de website 
https://sweelincklaan.isw.info/site/documents/3119/pta-4-2020-2021.pdf 
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