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Aan de examenleerlingen en ouder(s)/verzorger(s) 
 

 

 

 

 

Datum:   3 juni 2022 

Kenmerk: 212200467/ELM 

Betreft:  Informatie over de belangrijke data 

 

 

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

 

Het eerste tijdvak zit erop en voor je het weet is het zover: op donderdag 9 juni krijgen jullie 

de uitslag van het Centraal Examen te horen! De volgende informatie is daarom heel erg 

belangrijk voor jullie. 

 

Algemene informatie 

• Jullie worden vanaf 14.00 uur in willekeurige volgorde gebeld en je hoort direct de 

uitslag. Zorg er dus voor dat je mentor het juiste nummer heeft waarop je te bereiken 

bent en dat je pen en papier bij de hand hebt liggen. 

• Er wordt geen informatie over andere leerlingen gegeven. 

• De uitslag wordt alleen persoonlijk aan jullie doorgegeven, dus niet aan 

ouders/verzorgers. 

 

De uitslag 

Er zijn vier mogelijkheden die je te horen kunt krijgen wat betreft de uitslag: 

 

1. Je bent definitief gezakt: je krijgt je cijfers van het CE en je eindcijfers te horen zodat 

je weet waarop je gezakt bent. Tevens krijg je uitleg over wanneer je op school 

verwacht wordt op vrijdag 10 juni. 

2. Je hebt in tijdvak 1 alle examens afgerond en je bent voorlopig nog niet geslaagd. Je 

krijgt dan de cijfers van het CE en de eindcijfers te horen zodat je weet waarop je nog 

niet geslaagd bent en je krijgt uitleg over wanneer je op school verwacht wordt op 

vrijdag 10 juni. 

Je kan, indien van toepassing, te horen krijgen dat je alsnog geslaagd bent als je een 

duim op een vak legt en welk vak dit dan zou moeten zijn. Als je besluit dat je op dit 

vak je duim legt, ben je alsnog geslaagd. Je krijgt dan te horen hoe laat je donderdag 

9 juni op school moet zijn. 

3. Je hebt in tijdvak 1 nog niet alle examens afgerond dus we kunnen nog geen uitslag 

bepalen. Je krijgt wel de al behaalde cijfers van het CE en de eindcijfers te horen en 

je krijgt te horen of het verstandig is om alvast herexamens aan te vragen. Tevens 

krijg je te horen wanneer je op donderdag 9 juni op school moet komen. 

4. Je bent definitief geslaagd. Je krijgt alleen niet je cijfers te horen omdat dit te veel tijd 

kost en andere leerlingen anders nog langer moeten wachten. Je krijgt te horen hoe 

laat je donderdag 9 juni op school moet zijn. 
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Het tweede tijdvak start op maandag 13 juni en eindigt op vrijdag 24 juni 2022. De 

normering van het tweede tijdvak wordt bekendgemaakt op vrijdag 1 juli 2022. Via deze link 

kun je het rooster voor tijdvak 2 bekijken Rooster centrale examens 2022 tijdvak 2 

(examenblad.nl).  

 

We hopen uiteraard dat jullie allemaal geslaagd zijn, indien je alle vakken al afgerond hebt 

en we wensen jullie nog veel succes met het wachten op de uitslag.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Joost van het Kaar  Conrector mavo  

Myrthe van de Giessen Conrector havo a.i. 

Martine Elsinga  Conrector havo en examensecretaris a.i. 

Brenda Stam   Conrector vwo 

 

 

https://www.examenblad.nl/document/rooster-tijdvak-2-centrale-examens/2022/f=/Rooster_tv2_2022_vs13_def.pdf
https://www.examenblad.nl/document/rooster-tijdvak-2-centrale-examens/2022/f=/Rooster_tv2_2022_vs13_def.pdf

