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Beste examenleerlingen, beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Sinds donderdag 16 februari zijn we officieel op de hoogte van alle aanpassingen voor het 

Centraal Examen 2022. In deze brief willen we je vertellen hoe dit CE er dan precies uit gaat 

zien en hoe we hier verder met je naartoe gaan werken, want vanwege corona is er een 

aantal zaken veranderd. 

 

Wat is er aangepast?  

1. Examenleerlingen mogen het centrale examen spreiden over twee tijdvakken. 

Daardoor kan een leerling die ziek is of in quarantaine zit tijdens het eerste tijdvak, 

toch volledig examen doen. 

2. Tevens is er een derde tijdvak in het leven geroepen, mocht je dit nodig hebben voor 

herkansingen die niet in het tweede tijdvak plaats konden vinden. 

3. De examenleerlingen krijgen een extra herkansing. Dit betekent dat het centraal 

examen van twee (!) verschillende vakken kan worden herkanst. 

4. Er bestaat de mogelijkheid om het eindcijfer van één vak niet te betrekken bij de 

uitslagbepaling. Deze mogelijkheid geldt niet voor de kernvakken. Voor de mavo is 

Nederlands het kernvak, voor het havo en vwo zijn dit Nederlands, Engels en 

wiskunde (A, B of C). Deze mogelijkheid staat los van de herkansingsmogelijkheden. 

Ook na het afleggen van een herkansing kan het eindcijfer van één (niet kern-) vak 

buiten beschouwing worden gelaten. 

 

Twee tijdvakken 

We adviseren de leerlingen om de examens van alle vakken in het eerste tijdvak in te 

plannen. De reden hiervoor is dat er dan nog een mogelijkheid tot uitwijken naar het tweede 

tijdvak is mocht je ziek worden of in quarantaine moeten. Verder is het verstandig omdat je 

dan het tweede tijdvak kan gebruiken voor de eventuele herkansingen, mocht je die willen 

gebruiken. Het is sowieso zeer verstandig om je kernvakken in het eerste tijdvak in te 

plannen, omdat dit de vakken zijn die je niet mag uitsluiten bij de uitslagbepaling (zie punt 4). 

Als je gebruik wilt maken van het tweede tijdvak, kun je dat van 18 april tot en met 21 april 

23.59 uur in Magister aangeven. 
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Niet betrekken van het eindcijfer van één vak bij de uitslagbepaling 

De uitslag wordt bepaald conform de bestaande regels, alleen (zo nodig) met een vak 

minder. Daarnaast geldt nog wel de kernvakkenregel, de regel dat het gemiddelde van de 

overige vakken van het CE samen een 5,5 moet zijn en dat je overgebleven onvoldoendes 

moet kunnen compenseren. Zie voor de precieze voorwaarden: www.mijneindexamen.nl  

Op de cijferlijst bij het diploma worden alle resultaten vermeld, ook de resultaten van het vak 

dat eventueel bij de uitslagbepaling buiten beschouwing is gelaten. Het vervolgonderwijs kan 

geen aanvullende toelatingsconsequenties verbinden aan deze cijferlijst. De toelaatbaarheid 

van studenten wordt, net als in voorgaande jaren, beoordeeld aan de hand van het behaalde 

diploma en vakkenpakket dat daar onder ligt. 

 

Examenwijzer en examenreglement 

Vanwege bovengenoemde aanpassingen zijn de Examenwijzer en het Examenreglement 

aangepast. Deze aangepaste versies zijn op de website van Het Schoter te vinden. 

 

Herkansing T3/T4 

Op 23 maart vindt de herkansing T3/T4 plaats. Alle informatie hierover staat in een aparte 

brief die jullie ook allemaal vandaag ontvangen. Let goed op de intekenperiode, want deze is 

kort! 

 

Tentamentraining T5 

Voor T5 kun je je weer aanmelden voor een gratis dagtraining op Het Schoter. Dit staat los 

van de al eerder gratis aangeboden examentrainingen door Lyceo (voor de mavo leerlingen) 

en SSL (voor de havo- en vwo-leerlingen). Over het aanmelden voor de gratis dagtraining in 

het weekend van 2 en 3 april volgt later nog een andere brief. 

 

Doorbijten 

De lessen na T5 staan in het teken van het nabespreken van de tentamens uit T5 en 

voorbereiding op het examen. Donderdag 21 april wordt er in de gymzaal een proefexamen 

gemaakt voor het vak Nederlands. Tijdens dit proefexamen zal exact gehandeld worden 

zoals dit bij het CE gedaan wordt zodat een ieder weet waar hij/zij aan toe is. Dit 

proefexamen wordt daarna door de vakdocent met de leerlingen besproken in een lokaal.  

9, 10 en 11 mei staan in het teken van doorbijten. In plaats van reguliere lessen bieden we 

jullie een apart programma. Hierover krijgen jullie later meer informatie. 

 

Tekenen cijferlijst 

De complete cijferlijst van je schoolexamens moet opgestuurd worden, zodat we officieel aan 

kunnen geven dat je mee gaat doen met het CE. Die cijferlijst moet door jou persoonlijk 

getekend zijn. Dit gebeurt op vrijdag 22 april in een lokaal onder toezicht van je mentor en 

een vakdocent. Op de cijferlijst staat ook de keuze die je dan hebt gemaakt voor de 

tijdvakken. Hiervoor teken je op dezelfde lijst voor akkoord. In Magister zie je te zijner tijd in 

welk lokaal en op welk tijdstip je hierbij aanwezig moet zijn. Let op: als je niet aanwezig bent, 

kan je cijferlijst niet ondertekend worden en kunnen we je dus niet opgeven voor het CE. 

 

Examenrooster centrale examens 

Tijdvak Afnamedagen Bekenmaking N-termen 
(uitslag) 

Tijdvak 1 12 mei t/m 30 mei 9 juni 

Tijdvak 2 13 juni t/m 24 juni 1 juli 

Tijdvak 3 5 juli t/m 8 juli 14 juli 

http://www.mijneindexamen.nl/
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Voor de precieze data voor alle vakken kun je kijken in de agenda op de website van Het 

Schoter of op www.mijneindexamen.nl  

 

  

http://www.mijneindexamen.nl/
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Informatieavond Centraal Examen 

Zo, dit is een behoorlijk lange brief geworden. Maar er staat dan ook veel belangrijke 

informatie in! We kunnen ons voorstellen dat het je nu een beetje duizelt, daarom 

organiseren we dinsdagavond 15 maart een informatieavond waarin al deze informatie nog 

eens verteld wordt, live op Het Schoter.  

 

- Mavo: 19.00 uur in de aula 

- Havo: 19.45 uur in de aula 

- Vwo: 20.30 uur in de aula 

 

We verzoeken je één ouder/verzorger mee te nemen in verband met de ruimte. Tijdens deze 

informatieavond worden ook de examenboekjes uitgedeeld. Daarin staat nog meer nuttige 

informatie die van belang is voor de laatste weken die je op Het Schoter doorbrengt.  

 

Alle aanvullende maatregelen die de overheid ook dit jaar heeft bepaald zijn helpend voor 

jou om jou te doen laten slagen. Je zal er alleen nog heel even hard voor moeten werken. 

Maar dat kun je! Je hebt al veel laten zien in de afgelopen lastige twee jaren. Zet hem op! 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Joost van het Kaar 

Brenda Stam 

Kees Bee 

Mardike de Goede 

Arjan van Waveren 

Priscilla Ruizeveld de Winter 

 


