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Gulpen, 3 april 2017  

 

 

Aan: alle eindexamenkandidaten van de vmbo MiX en hun ouders/verzorgers 

 

 

Beste eindexamenkandidaat, 

 

In dit boekje vind je alle belangrijke informatie rondom de examenperiode. Neem dit 

goed door.  

 

 

 

 

Algemeen 

 

- Het Centraal Examen eerste tijdvak digitaal is voor vmbo B-K van dinsdag 9 mei 

tot en met donderdag 18 mei 2017. Deze periode wijkt af van de landelijke 

schriftelijke examens! 

- De herkansingen zijn gepland op 19, 20 en 21 juni 2017. 

- In dit boekje zit ook je examenrooster dat je thuis goed zichtbaar op kunt 

hangen! Je vindt dit trouwens ook in je agenda van Magister en op de Sophianum 

website onder: Roosters. 

- De examens voor Basis- en Kader zijn in lokaal 0 en 0A  

- De officiële bekendmaking van de uitslag van het eindexamen is op woensdag 14 juni 

2017. Leerlingen worden allemaal persoonlijk door hun mentor gebeld vanaf ongeveer 

14:00 uur. Het heeft geen zin om zelf naar school te bellen voor cijfers of informatie 

over slagen of zakken.  

- De mentor spreekt af hoe laat je naar school komt om je kluissleutel en je boeken in 

te leveren. Je krijgt dan meteen ook een herkansingsformulier voor het tweede 

tijdvak. Elke leerling mag bij één AVO vak én bij ISP proberen het cijfer te verbeteren.  

- De herkansingsformulieren moeten uiterlijk vrijdag 16 juni 2017 om 12.00 uur op 

school bij de examensecretaris Mw. van der Schoot worden ingeleverd.  

- De officiële resultaten van deze tweede ronde zijn op vrijdag 30 juni bekend. 

- Geslaagde kandidaten krijgen voor hun ouders, verzorgers en naaste familie een 

uitnodiging om op de diploma-uitreiking aanwezig te zijn. 

- Op woensdag 5 juli om 15.30 uur is de diploma-uitreiking voor Basis en 

    Kaderleerlingen.  

 

 

We wensen alle kandidaten veel succes met het examen! 

 

 

M. van der Schoot, Examensecretaris vmbo 
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MEDEDELINGEN VOOR DE EINDEXAMENKANDIDATEN 

 

Plaats en tijd, ziekte 

 

 

Alle examens voor de Basis- en Kader leerlingen vinden plaats op school.  

 
Voor dringende examenzaken bel je naar school tel. (043) 450 5310 

 

 

- Data en begin- en eindtijden van de examens staan verderop in dit boekje. 

- Vertrek thuis op tijd. Ben minstens vijftien minuten voor aanvang van een examen op 

school aanwezig voor lokaal 0, zodat wij kunnen zien dat je er bent. Houd rekening 

met busvertraging, e.d. 

- Kom je meer dan een half uur te laat, dan mag je niet meer deelnemen aan het 

examen van dat moment. Bij een geldige reden - ter beoordeling van de 

examencommissie - kun je voor dit vak opnieuw examen doen in het tweede tijdvak.  

- Meld ziekteverschijnselen en bijzondere omstandigheden zelf voor aanvang van een 

examenzitting aan Mw. van der Schoot. Dan wordt vooraf bekeken of het wel 

verstandig is om aan het examen mee te doen. Als je eenmaal begonnen bent aan 

een werk, dan krijg je er ook een cijfer voor. 

- Als je niet kunt komen om een examen te maken door ziekte of ernstige 

familieomstandigheden, dan moet dit uiterlijk 15 minuten voor het begin van het 

examen worden doorgegeven aan Mw. van der Schoot. Zij zal dan aangeven hoe 

verder gehandeld moet worden. 

 

 

Examennummers 

- Voor de centrale examens heb je een examennummer. Dit staat op een briefje dat 

op je tafel ligt. 

 

 

Tassen, jassen, petten, frisdrank, boterhammen 

- Tassen, plastic zakken, jassen, petten e.d. mag je niet in het lokaal meenemen.  

- Het meenemen naar het lokaal van een flesje (blikje e.d.) met water of frisdrank is 

niet toegestaan. 

 

 

Mobiele telefoon 

- Een mobiele telefoon mag het lokaal niet in! Zet hem ook buiten het lokaal 

helemaal uit. 

 

 

IPods en Smartwatch 

 

- IPods, IPads en de Smartwatch en dergelijke mag je nooit meenemen in het 

examenlokaal. Laat ze thuis!  

 

 

Materiaal en papier 

 

- Alle papier, ook kladpapier, krijg je van school. Je mag daarom geen papier 

meenemen naar het examenlokaal. 

- Het kladpapier moet je aan het eind van het examenwerk inleveren.  

- Je mag tijdens het examen géén spullen van een medekandidaat lenen.  

- Etuis leg je naast je tafeltje op de grond.  
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Voor, tijdens en na het examen 

 

- Circa tien minuten voor het begin van een examen word je toegelaten in de 

examenzaal. Neem alleen dingen mee die mogen. 

- Je gaat niet rondlopen, maar neemt rustig plaats op de stoel bij het tafeltje met je 

naam en examennummer.  

- Wiebelende tafeltjes en andere storende dingen geef je meteen door aan een 

toezichthouder. 

-  Lees de examenopgaven zorgvuldig.  

- Zonder toestemming van een toezichthouder mag je tijdens het examen niet weg uit 

het examenlokaal. Moet je dringend naar het toilet, dan steek je een hand op en 

meld dit aan een toezichthouder. 

- Binnen een uur na de aanvang van de zitting mag je de examenruimte niet 

verlaten. Neem een leesboek of tijdschrift mee voor het geval je eerder klaar bent. 

- Om te mogen vertrekken, wacht je altijd op toestemming van een toezichthouder.  

- Ga steeds rustig naar buiten. Andere kandidaten willen graag ongestoord verder 

werken.  

- Het laatste kwartier van een examen wordt door een toezichthouder hardop 

aangekondigd. 

- Het kladwerk mag je niet meenemen.  

  

 

Onregelmatigheden 

 

- Je maakt je schuldig aan een onregelmatigheid als je bewust de gangbare of 

meegedeelde regels overtreedt, als je de gang van zaken verstoort of als je fraude 

pleegt. 

- Onder fraude wordt onder andere verstaan: het gebruiken van andere hulpmiddelen 

dan toegestaan, het raadplegen van andermans werk (spieken), het tijdens het 

examen in bezit hebben van aantekeningen, het uitwisselen met medekandidaten van 

hulpmiddelen. 

- Ook een kandidaat die anderen gelegenheid geeft zijn werk in te zien of gegevens 

verstrekt of door middel van gebaren of andere signalen antwoorden toespeelt, 

maakt zich schuldig aan fraude. 

- Als een kandidaat zich bij het centraal examen aan een onregelmatigheid schuldig 

maakt, kan de centrale directie hem de (verdere) deelneming aan het examen 

ontzeggen, dan wel andere maatregelen nemen. 

- Ook als een onregelmatigheid wordt ontdekt na afloop van het centraal examen, kan 

de centrale directie in overleg met de examencommissie de kandidaat het diploma en 

de cijferlijst onthouden of kan zij bepalen dat de betrokken kandidaat het diploma en 

de cijferlijst slechts kunnen worden uitgereikt na een hernieuwd examen in het 

tweede of derde tijdvak. 

- Voor nadere bijzonderheden hierover verwijzen we jullie naar het examenreglement 

Sophianum. 

 

 

  

TENSLOTTE 

 

- Alle kandidaten moeten zich beschikbaar houden tot en met de laatste datum van het 

centraal examen tweede tijdvak, dus tot en met vrijdag 30 juni 2017 

 

We wensen alle kandidaten veel succes met het examen! 

 

 

R. Mennen, Examensecretaris Mavo/Havo/Vwo 

M. van der Schoot, Examensecretaris vmbo MiX 
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Hulpmiddelen bij het Centraal Examen vmbo 2017 

 

De eindexamens worden digitaal afgenomen. Zorg dat je twee pennen en oordopjes 

bij je hebt. 

 

 

Woordenboeken. 

Bij alle vakken mag je een woordenboek Nederlands meenemen. 

Voor het vak Engels mag je een woordenboek Engels–Nederlands of Engels -Engels 

meenemen.  

 

 

Rekenapparaat. 

Je mag geen eigen rekenapparaat gebruiken. Je hoeft ook geen rekenapparaat mee te 

nemen, in het programma zit een ingebouwd rekenapparaat.  

 

Een uitzondering geldt voor leerlingen met een dyscalculie verklaring. Zij mogen ook het 

eigen rekenapparaat gebruiken (niet grafisch of met lichtnetaansluiting). 

 

 

 

 

 

            
 

 

 

                   
 

          

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiLgrr8-vbSAhVCWBoKHbKVCs8QjRwIBw&url=http://numrush.nl/2014/04/29/dit-zijn-de-6-beste-oordopjes-voor-tijdens-het-sporten/&bvm=bv.150729734,d.d2s&psig=AFQjCNHABy7UrSr1J1GVdMcWnCBw9vgnDQ&ust=1490713554988100
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiMsYD--_bSAhXC1xoKHQWxBfoQjRwIBw&url=https://en.wikipedia.org/wiki/Pen&bvm=bv.150729734,d.d2s&psig=AFQjCNF_hbESHxL7L8CSULVa-B9llaZ35g&ust=1490713652805483
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiMsYD--_bSAhXC1xoKHQWxBfoQjRwIBw&url=https://en.wikipedia.org/wiki/Pen&bvm=bv.150729734,d.d2s&psig=AFQjCNF_hbESHxL7L8CSULVa-B9llaZ35g&ust=1490713652805483
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 Basis Beroepsgerichte Leerweg 

 
 

 

Centraal Eindexamen   Basis  (PRAKTIJK) 

 
 

      

 

 

 

6-10-20 april 

DC Sanne  vd Beek 

 DC Femke  Brons 

 DC Samo Weiss 

 DC Oliwia  Zuchowski 

 

 

 

 

13-19-20 april 

TD Leno Brandsma 

 TD Jans Dodemont 

 TC Rick Gerrekens 

 TC GiovanniGreven 

 TD Sven Herben 

 TD Luc Peerboom 

 TD Esther Savelberg 

 TD Tom Spierts 

 

 

 

 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiLgrr8-vbSAhVCWBoKHbKVCs8QjRwIBw&url=http://numrush.nl/2014/04/29/dit-zijn-de-6-beste-oordopjes-voor-tijdens-het-sporten/&bvm=bv.150729734,d.d2s&psig=AFQjCNHABy7UrSr1J1GVdMcWnCBw9vgnDQ&ust=1490713554988100
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Kader Beroepsgerichte Leerweg 
 
 

 

Centraal Eindexamen   Kader   (PRAKTIJK) 

 
 

      

 

 

3-7-18 april 

DC Isabelle Dautzenberg 

 DC Esmée v Herk 

 DC Mitch Wirtz 

 DC Wiktoria Wojtowicz 

 DC Kim  Moerbeek 

 DC Hana Dzemedzic 

 DC Dzena Dzemedzic 

DC Sanne  v der Laar 

 DC Kaylee Merx 

 DC Tom Rooy 

 

3-7-14 april 

DC Tessa Sluysmans 

 DC Safira Weiss 

 DC Maria Nkanu Nkanu 

 DC Nevil Notermans 

 DC Janina Prevoo 

 DC Dylan Hoven 

 

4-6-10 april 

TC Sanne Brouns 

 TC Constance Damen 

 TC Wouter  Gulpen 

TC  Guy  Didden 

 TC Xander  Joosten 

 TC Justin  Kuijpers 

 TC Kylian  Kümmeler 

 TC Rik  Lemlijn 

 TC Beau  Loozen 

 TC Kevin  Pitti 

TC Romy  Senden 

 TC Joël  Vanhouttem 

 TC Sem  Vluggen 

 

 

 

7-10-11 april 

TD Sanam Alam 

 TD Linda Bosman 

 TD Jari Crutz 

 TD Rémon Delnoije 

 TD Ryan Delnoije 

 TD Shay. v.Dooijewaard 

 

11-13-14 april 

TD Patricia Franssen 

 TD Britt Géron 

 TD Femke Gillissen 

 TD Dani Hameleers 

 TD Britney Hanssen 

 TD Lou Huveners 

 TD Zoë Kersjes 

 TD Anouk Knipschild 

 TD Veronique Meertens 

TD Yvana Nelissen 

 TD Lena Schellings 

 TD Anne Schmitz 

 

13-18-19 april 

TD Lars Spillmann 

 TD Josian Thijssen 

 TD Sophie Timmermans 

 TD Lotte Schnackers 

 TD Tessa Simon 

 TD Noël Slijpen 

 TD Romée Vandenhove 

 TD Emma Wassenberg 

 

 

 

 
 

       

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiLgrr8-vbSAhVCWBoKHbKVCs8QjRwIBw&url=http://numrush.nl/2014/04/29/dit-zijn-de-6-beste-oordopjes-voor-tijdens-het-sporten/&bvm=bv.150729734,d.d2s&psig=AFQjCNHABy7UrSr1J1GVdMcWnCBw9vgnDQ&ust=1490713554988100
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Centraal Eindexamen   Basis   (DIGITAAL) 

 
 

      

Datum tijd lokaal vak 
DI 09-05 13.00 - 14.30 O NEDERLANDS 

        

DO 11-05 13.00 - 14.00 O ENGELS 

  
   MA 15-05 13.00 - 14.30 O WISKUNDE 

        

DO 18-05 13.00 - 14.00 O ECONOMIE/BIOLOGIE 
 

      

 

 

      

 

                                                     
 

 

 

      

 

Centraal Eindexamen  Kader   (DIGITAAL) 

 
 

Datum tijd lokaal vak 
DI 09-05 10.00 – 12.00 O + OA NEDERLANDS 

        

DO 11-05 10.00 - 11.30 O + OA ENGELS 

  
   MA 15-05 10.00 - 12.00 O + OA WISKUNDE 

        

DO 18-05 10.00 - 11.30 O + OA ECONOMIE/BIOLOGIE 
  

      

       

       

       

                                                     

       

       

           

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiLgrr8-vbSAhVCWBoKHbKVCs8QjRwIBw&url=http://numrush.nl/2014/04/29/dit-zijn-de-6-beste-oordopjes-voor-tijdens-het-sporten/&bvm=bv.150729734,d.d2s&psig=AFQjCNHABy7UrSr1J1GVdMcWnCBw9vgnDQ&ust=1490713554988100

