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Aan de ouder(s)/verzorgers van/en alle examenkandidaten 
 
 
 
 
 
Datum:   17 februari 2023 
Kenmerk: KM222300334/RUP 
Betreft:  Belangrijke informatie over het Centraal Examen 2023 
 
 
Beste examenleerlingen, beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
Het schiet al op: jullie hebben nog een paar weken les voor de boeg en dan vindt het 
Centraal Examen al weer plaats. En met deze examens in aantocht, is het tijd om de 
aankomende weken met jullie door te nemen. 
 
Informatieavond Centraal Examen (CE) 
Wij organiseren dinsdag 7 maart een informatieavond over het CE in de aula van 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. 
 
MOL gesprekken 27 en 28 maart 
Mocht je mentor van mening zijn dat het verstandig om nog een keer met jou en jouw 
ouders/verzorgers in gesprek te gaan over je resultaten, dan word je uitgenodigd voor een 
MOL-gesprek door je mentor op 27 en 28 maart. Hier volgt later nog meer informatie over.  
 
Herkansing en extra herkansing T3/T4 
Omdat de overheid voor jullie lichting examenkandidaten helaas geen aanpassingen heeft 
doorgevoerd in het CE, bieden wij jullie graag een extra herkansing T3/T4 aan. Op 29 maart 
vinden deze herkansingen T3/T4 plaats. Voor deze herkansingen kan je je van 13 maart tot 
17 maart inschrijven. Op vrijdag 10 maart ontvang je een aparte brief met informatie over 
hoe je je precies kan inschrijven. Je kunt je alleen voor tentamens inschrijven die als 
herkansbaar staan opgenomen in het PTA en je kunt je uiteraard niet twee keer voor 
hetzelfde tentamen inschrijven.  
 
Tentamentraining T5 
Voor T5 kun je je weer aanmelden voor een gratis tentamentraining op Het Schoter in het 
weekend van 1 en 2 april. Dit staat los van de al eerder gratis aangeboden examentrainingen 
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door Lyceo (voor de mavo leerlingen) en SSL (voor de havo- en vwo-leerlingen). Over het 
aanmelden voor de gratis tentamentraining in het weekend van 1 en 2 april volgt later nog 
een andere brief. 
 
T5 
De laatste tentamenperiode T5 start op 5 april en loopt tot en met 12 april. Op 13 april is de 
inhaaldag van T5. Alle PTA onderdelen moeten dan gemaakt en afgerond zijn anders kun je 
niet deelnemen aan het CE. 
    
Laatste lesdagen en doorbijten 
De lessen na T5 staan in het teken van het nabespreken van de tentamens uit T5 en 
voorbereiding op het examen. Donderdag 20 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  je weet waar je aan toe bent. Dit proefexamen wordt 
daarna door de vakdocent met de leerlingen besproken in een lokaal.  
8, 9 en 10 mei staan in het teken van doorbijten. In plaats van reguliere lessen bieden we 
jullie een apart programma aan. 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 deel gaat nemen aan het CE. Deze cijferlijst moet door jou persoonlijk 
getekend zijn. Dit gebeurt op vrijdag 21 april in een lokaal onder toezicht van je mentor en 
een vakdocent. 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 11 mei t/m 26 mei 14 juni 
Tijdvak 2 19 juni t/m 30 juni 6 juli 

 
Voor de precieze data voor alle vakken kun je kijken in de agenda op de website van Het 
Schoter of op www.mijneindexamen.nl. 
 
Heel veel succes in de komende weken. 
Zet hem op! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Joost van het Kaar 
Brenda Stam 
Kees Beentjes 
Mardike de Goede 
Arjan van Waveren 
Priscilla Ruizeveld de Winter 
 

http://www.mijneindexamen.nl/

