
 
Rotterdam, 11 maart 2021 
 
 
Betreft: Eindexamen 2021 
 
Aan de eindexamenkandidaten van klas  4A, 4B, 4C en hun ouders/verzorgers, 
 
 
Beste leerling, geachte ouder/verzorger,  
 

 
 

Zoals het plaatje hierboven aangeeft: VMBO-Examen….nét even anders. 
 
We hebben met elkaar een vreemd examenjaar doorlopen. Het eindexamen komt er nu aan,     
nét even anders dan normaal. 
 
Ondanks alles (Corona, lockdown, schoolsluiting, online-lessen, school weer gedeeltelijk open…) 
gaan we er toch voor om het VMBO-diploma te halen. 
 
Daar is nog wel wat voor nodig….. 
 
Hieronder vinden jullie de planning van de afronding van het schoolexamen en het Centraal 
landelijk examen van de Algemene vakken. 
 
We zitten al in de maand Maart, deze maand gebruiken we om het Schoolexamen af te ronden. 
Dit betekent dat voor de beroepsprofielen voor Zorg&Welzijn en voor Economie en Ondernemen 
en voor de Algemene vakken, het schoolwerk afgerond moet worden.(afronding Periode 5) 
 
Op vrijdag 26 maart wordt het praktische examen voor Engels, “Taaldorp” afgerond. 
 
Maandag 29 maart en dinsdag 30 maart worden de laatste profielonderdelen afgetoetst. (Z&W en 
E&O) 
 
April gebruiken we voor herkansingen van Schoolexamenwerk en om achterstanden in te halen. 
 
Woensdag 21 april is de laatste dag dat er Schoolwerk, herkansingen of achterstanden ingeleverd 
kunnen worden. De voorlopige cijferlijst gaat mee naar huis. Met deze cijfers ga je het landelijk 
eindexamen in. 
 
Net voor de meivakantie (vrijdag 30 april) is het eerste landelijk Eindexamen “Engels”. 
 
 
Daarna hebben we van zaterdag 1 mei t/m zondag 16 mei de meivakantie.  
 



 
Na de meivakantie gaat direct de examenperiode door, van 17 mei t/m 4 juni! 
 
Hierna zijn er geen schoolactiviteiten meer voor de examenkandidaten. 
 
Op woensdag 16 juni worden de leerlingen thuis gebeld vanaf 15:00 uur met de 
examenuitslag. 
 
Als je niet geslaagd bent en je herexamen moet doen, geef je dit donderdag 17 juni voor 10;00 uur 
op aan je mentor. 
 
De twee weken die daar op volgen, worden ingezet om de herkansingen goed te kunnen gaan 
maken!  We gaan alles op alles zetten om in tweede instantie je diploma voor elkaar te krijgen. 
 
De herexamens zijn op donderdag 1 juli en vrijdag 2 juli. 
 
De uitslag van de herexamens is op woensdag 7 juli. De herkansers worden vanaf 11;00 uur 
gebeld voor de uitslag. 
 
De diploma-uitreiking is Woensdag 7 juli,  
(onder voorbehoud) de vorm en tijd volgt nog in de uitnodiging hiervoor. 
 
Op de bladzijden hierna worden alle zaken op volgorde opgesomd. Neem die zaken goed door: de 
kandidaten zijn er zelf verantwoordelijk voor dat zij op de juiste tijdstippen op de juiste plaatsen 
aanwezig zijn. 
 
Tenslotte: 
 

 We doen examen met in achtneming van de Corona-afspraken/maatregelen. 
Dat wil zeggen, mondkapje in de school op de gangen, handen desinfecteren bij 
binnenkomst, direct naar de ruimte waar je moet zijn. Als je klaar bent, direct naar huis. 
We hanteren strikt de 1,5 meter, ook in de examenlokalen. (kleine groepen dus) 

 Een aantal leerlingen doen examen Engels en Wiskunde op tl-niveau, deze eindexamens 
zijn op afwijkende dagen en tijdstippen. (zie in het schema) 

 Er gelden enkele versoepelingen met betrekking tot de uitslagbepaling: 
 Er mag in twee vakken herexamen gedaan worden 
 Bij de uitslagbepaling mag het eindcijfer van  één vak (Niet het kernvak Nederlands) 

buiten beschouwing genomen worden. (telt niet mee met de uitslag, komt wel op de 
cijferlijst op het diploma te staan)  

 
Het eindexamen is de afsluiting van vier schooljaren. Je mag er dus best vertrouwen in 
hebben dat het goed zal gaan. Ga echter niet achterover leunen, maar zet ook in de laatste 
weken nog even je beste beentje voor! 
 

 
Maandag 15 maart a.s. is er een teams- informatieavond waar u gelegenheid heeft om vragen te 
stellen. De “teams-uitnodiging” volgt. 
 

 
Heeft u nog vragen naar aanleiding van deze brief of naar aanleiding van het bijgaande rooster, 
dan kunt u bellen met de mentor van uw kind of met ondergetekenden. 

   



 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Belangrijke regels rondom de examens*). 
 
1.      Al het schoolwerk voor de beroepsprofielvakken en de Algemene vakken moet uiterlijk 
woensdag 21 april afgerond en of ingehaald zijn. Indien dit niet het geval is, mag je voor dat vak 
geen examen maken. Je maakt dan geen kans meer op een diploma. 
2. De examens beginnen exact op tijd. Als je te laat bent, mag je niet meer naar binnen. Zorg 
er voor dat je dus minimaal 15 minuten voor aanvang aanwezig bent. Als je te laat bent, meld je je 
bij dhr. Den Otter. 
3. Zorg er voor dat je voor aanvang van een mondeling op tijd bent en dat je bij de deur van 
de ruimte, waar het mondeling gegeven wordt, wacht. De docent€ komt je vanzelf halen, dus ga 
niet uit je zelf naar binnen. 
4. Alle examens worden op de computer gemaakt (uitzondering de examens op TL-niveau, 
deze worden op papier gemaakt). 
Let goed op de instructies bij de digitale examens en bij de mini-toetsen: als je het examen per 
ongeluk te vroeg afsluit kan dat betekenen dat je het betreffende examen niet af kan maken. 
5. Bij de examens mag niet gesproken worden. Als je iets wilt vragen, steek je je vinger op en 
wacht je totdat de surveillant bij je is. Vanzelfsprekend worden er geen antwoorden op 
examenopgaven gegeven door de surveillant. In de examenwijzer staat precies wat er gebeurt als 
je fraude pleegt. Andere manieren van contact zoeken met medeleerlingen zijn ook niet 
toegestaan. 
6. Zorg er voor dat je voor aanvang van het examen of mondeling naar het toilet geweest 
bent. Bij hoge uitzondering mag je tijdens het examen, maar het gaat wel af van de tijd die je voor 
het examen hebt. 
7. Het eten en drinken van zelf meegenomen eten en drinken is niet toegestaan onder het 
examen. Voor iedereen is er een flesje water aanwezig om te drinken. 
8. Tijdens het examen mogen er geen spullen worden geleend van andere leerlingen. Je zult 
dus zelf moeten zorgen voor een pen, potlood en gum.  
9. Zoals bij de normale schoolregels mag je je jas niet aanhouden, je pet/hoofddeksel niet op. 
Jassen, tassen, mobiele telefoons en geluidsdragers mogen bij de examens niet bij je werkplek 
staan of liggen, maar moeten in je kluisje opgeborgen worden. Als een mobiele telefoon afgaat 
tijdens het examen wordt deze ingenomen en kan alleen door de ouders/verzorgers van de 
kandidaat worden opgehaald. 
10. Noteer op alle bladen (bijlagen, prints èn kladpapier) je naam en lever alles in. Er mogen 
geen papieren meegenomen worden uit de examenzaal. 
11. Als je klaar bent met het examen, blijf je stil wachten tot een surveillant bij je geweest is en 
je toestemming heeft gegeven om weg te gaan. 
12. Na het doen van je examens, is het niet toegestaan op school te blijven als je geen 
examens meer hebt. Alleen leerlingen die komen voor een examen mogen in het schoolgebouw. 
 
 
*) Zie voor de volledige regels het Examenreglement dat ook op de website staat. 
 
 

regels, data en rooster  
Klas 4A, 4B, 4C 

Taaldorp Engels  
Schoolexamen Z&W en E&O en de Algemene vakken 

Centraal Examen Algemene vakken 2021 
 

 

Centraal Eindexamen 2012  
 



Planning afronding examenperiode 2020-2021 
 

WK Wanneer/ACTIE WAT BIJZONDERHEDEN 

12 Vrijdag 26 maart TAALDORP Docent maakt planning wie hoelaat… 

12 Vrijdag 26 maart Afronding P5    
Alg.vakken en Z&W en 
EO 

 

13 Maandag 29 maart en Dinsdag 30 
maart  

SE Z&W en EO Afronding laatste profieldeel 

13 Donderdag 1 april t/m 5 april Studiedag en 
paasvakantie 

Leerlingen vrij 

14 t/m16 Herkansing Z&W en EO en afronding SE alle vakken, voorbereiding CE-alg. vakken 

16 Woensdag 21 april is het laatste moment dat SE-werk ingeleverd en afgemaakt kan worden. Van alle 
vakken wordt het SE dus afgesloten en ingeleverd bij Duo (kan niet meer gewijzigd worden) 

16 Vrijdag 23 april Voorlopige cijferlijst Met deze cijfers ga je het Centraal 
Examen (CE) in 

17 Dinsdag 27 april Koningsdag Leerlingen vrij 

17 Donderdag 29 april Trainen Engels  

17 Vrijdag 30 april CE ENGELS (CE=Centraal, landelijk Examen) 

18/19 Maandag 3 mei t/m zondag 16 mei MEIVAKANTIE Leerlingen vrij 

20 Maandag 17 mei Trainen Wiskunde-TL 

20 Dinsdag 18 mei CE Wiskunde-TL 

20 Donderdag 20 mei Trainen Nederlands 

20 Vrijdag 21 mei CE NEDERLANDS 

21 Maandag 24 mei  2e Pinksterdag Leerlingen vrij 

21 Woensdag 26 mei Trainen Engels-TL  

21 Donderdag 27 mei CE Engels-TL 

21 Donderdag 27 mei Trainen Economie en Biologie 

21 Vrijdag 28 mei CE Economie en Biologie 

22 Maandag 31 mei Ontwikkeldag personeel Leerlingen vrij 

22 Donderdag 3 juni Trainen Wis/Mask  

22 Vrijdag 4 juni CE Wis/Mask  

24 WOENSDAG 16 JUNI  UITSLAG leerlingen worden vanaf 15:00 uur gebeld 
voor de uitslag 

24 Donderdag 17 juni Her- TL Engels  

24 Vrijdag 18 juni Her-TL Wiskunde  

24 Donderdag 17 juni Álle leerlingen moeten om 9.00 uur hun voorlopige cijferlijst 

komen ophalen. Vóór 10.00 uur moet je aan je mentor laten 

weten of je herexamen wilt doen.  

25/26 Trainen voor de herkansingen 

26 Donderdag 1 juli Herkansingen alle Alg.vakken 

26 Vrijdag 2juli Herkansingen alle Alg.vakken 

27 WOENSDAG 7 juli Uitslag  Herkansingen leerlingen worden vanaf 11:00 uur gebeld 
voor de uitslag 

27 Woensdag 7 juli Diploma uitreiking     
 (onder voorbehoud, uitnodiging volgt) 

 

 
 
 
 
 



 


