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EXAMEN BASIS/KADER 2019  

 
 

Aan alle examenkandidaten basis- en 
kaderberoepsgerichte leerweg. 
 
 
Het zit er bijna op. Aan vier jaar voortgezet 
onderwijs komt een eind. 
Nu alleen nog even  examen na de 
meivakantie doen en….. slagen natuurlijk. 
 
Het centraal examen doe je voor alle AVO-
vakken op de computer. De praktijkexamens 
is een combinatie van examen doen op de 
computer en uitvoeren van praktijkonderdelen. 
In dit boekje staat allerlei nuttige informatie 
over het examen bij ons op school.  
Het is heel belangrijk dat je dit boekje goed 
leest en dat je het thuis ook laat lezen. 
 
 
Kijk heel goed naar je rooster, wat op de 
ELO staat. Vergis je niet.  De computer-
examens worden afgenomen in verschillende 
lokalen.  
 
 
We wensen jullie heel veel succes toe bij dit 
examen en we hopen uiteraard dat iedereen 
slaagt. 
 
Namens alle examinatoren, 
 
R.B. Wielenga, voorzitter examencommissie 
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INFORMATIE OVER HET VMBO-BASIS/KADER EXAMEN 

2019 

 
- CENTRAAL EXAMEN BASIS/KADER EERSTE TIJDVAK: 
 
Alle examens worden afgenomen vanaf maandag 6 mei tot en met maandag 27 
mei. Maar dat wist je al, want in je persoonlijk examenrooster staat precies 
vermeld op welke data, tijd en plaats je Centraal Examen moet doen (CE). 
 

 Kijk op je persoonlijk examenrooster wanneer je welk examen hebt. Vraag 
het niet aan een vriendje of vriendinnetje.  
    

 Kijk op de ELO (kies vakken, dat is makkelijker) 
 1819  4BKM Bredius Examen 2019 
 Roosters 

 

 

Kijk dus goed op je persoonlijk examenrooster wanneer je precies examen 

moet doen!!! 
 
Op dat examenrooster staan ook nog wat regels en afspraken. Houd je eraan! 
Hier volgen ze nog een keer: 
 

 

 Je houdt je aan de lokaalregels. 

 Bij binnenkomst ga je gelijk naar je aangewezen plaats. 

 Je komt niet aan spullen van de computer voordat er toestemming gegeven is.
  

 Je staat 15 minuten voor aanvang van het examen bij het lokaal. 

 Je neemt geen tas, jas, smartphone, iPod, horloge etc. mee naar je 
examenplaats. 

 Je neemt alle hulpmiddelen die mogen mee naar je examenplaats (zie 
exameninfo). 

 Let op jouw starttijd, het kan een ander moment zijn dan voor medeleerlingen. 
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TIJDEN:    
 

 Zorg ervoor steeds tenminste 15 minuten vóór het 
begin van een examen aanwezig te zijn bij het 
lokaal van het examen. 
 

Die tijd hebben we nodig voor de opening en wat algemene mededelingen. We 
kunnen dan precies op tijd met de examens beginnen. 
Als je te laat bent, is dat storend voor de rest. 
Je wordt tot een half uur na de start van het examen nog toegelaten. Daarna niet 
meer. Dan heb je dus een probleem. 
 

 
 
PLAATS: 
 
De Centrale Examens vinden plaats in verschillende lokalen.  

Bij ieder examen moet je aan de tafel, waar jouw naam op de 
omslag voor de computer ligt gaan zitten. Soms is dat even 
zoeken. Bovendien kunnen er soms mededelingen zijn over 
een lokaalwijziging. (per mail, via een briefje op het lokaal) 
Reden te meer om ruim op tijd aanwezig te zijn.  
                                                                                 

 
 

ZIEKTE: 
 
Het kan gebeuren, dat je door ziekte niet in staat bent deel te nemen aan een zitting 
van het examen. Dat is natuurlijk jammer, maar je laat je ouder(s)/verzorger(s) ruim 
voor het begin van de zitting telefonisch contact zoeken met de examencommissie 
van onze school (heer Van Eeuwijk of Wielenga). 
Deze telefonische mededeling moet zo spoedig mogelijk schriftelijk bevestigd worden 
(ondertekend door één van je ouders/verzorgers). 
Als je een geldige reden had om afwezig te zijn, kun je voor de onderdelen die 
gemist zijn een uitgesteld examen afleggen. 
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WAT MOET JE BIJ JE HEBBEN TIJDENS HET EXAMEN? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vak Hulpmiddel 

Alle vakken Basispakket, bestaande uit: 

- een paar goede pennen 

  (of vulpen met reservepatronen)   

- tekenpotlood en puntenslijper 

- blauw en roodkleurpotlood 

- liniaal met millimeterverdeling 

- passer 

- geometrische driehoek 

- gum 

- elektronisch rekenapparaat (zie 3.3)  

Alle schriftelijke 

examens 

Woordenboek Nederlands (zie 3.1) 

Moderne vreemde talen Woordenboek naar en vanuit de vreemde taal (zie 3.2) 

Wiskunde Naast of in plaats van de geometrische driehoek; een 

windroos 

Nask1  Door CvTE goedgekeurd informatiemateriaal  

Cspe beroepsgericht  

 

Het gebruik van een woordenboek Nederlands is bij 

deze praktische examens niet toegestaan. 
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Toelichting op de tabel 
 
3.1. woordenboek Nederlands 
 
Een eendelig verklarend woordenboek Nederlands is toegestaan bij alle schriftelijke 
examens ; dus 
 

- NIET: bij cspe’s (ook niet bij de minitoetsen)  
 

In plaats van het eendelig woordenboek Nederlands mag ook gebruik gemaakt 
worden van een woordenboek van Nederlands naar een vreemde taal (bijvoorbeeld 
naar de thuistaal van de kandidaat). 
 
Een digitaal woordenboek is niet toegestaan. 
 
Waar de spelling van het Nederlands wordt beoordeeld, zijn alleen schrijfwijzen 
volgens de huidige officiële spellingregels toegestaan. 
 
Het woordenboek kan een hulpmiddel zijn dat je zekerheid geeft bij een enkel woord, 
maar het kan ook leiden tot tijdnood als je te veel woorden opzoekt. 
 
 
 
3.2. woordenboek bij de moderne vreemde talen 
 
Bij de moderne vreemde talen is een woordenboek naar én een woordenboek vanuit  
de moderne vreemde taal toegestaan, in één band of in twee afzonderlijke delen. 
Een woordenboek naar de vreemde taal is zinvol bij centrale examens die een 
onderdeel schrijfvaardigheid bevatten:  computerexamens Engels en Duits BB en 
KB. Een digitaal woordenboek is niet toegestaan. 
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3.3. rekenmachine 
 
Bij wiskunde KB en nask 1 KB moet de rekenmachine naast de grondbewerkingen 
tevens beschikken over toetsen voor pi, x tot de ye  macht, x kwadraat, 1/x en 
sin/cos/tan in graden (en hun inversen). 
 
Bij de overige vakken en bij alle vakken BB zijn de grondbewerkingen optellen, 
aftrekken, vermenigvuldigen en delen voldoende. 
Meer mogelijkheden mag, maar de rekenmachine mag niet één of meer van de 
volgende eigenschappen hebben: 
 

- lichtnetaansluiting tijdens het examen,  
- opladen tijdens het examen,  
- schrijfrol, alarm of ander geluid,  
- alfanumeriek (letters op scherm) Bedoeld is dat er geen teksten kunnen 

worden ingevoerd of uitgelezen, zoals bijvoorbeeld met de mobiele telefoon 
wel kan. De letters ‘sin’ als afkorting van sinus worden in dit verband dus niet 
als alfanumeriekbeschouwd.  

- grafieken weergeven,  
- zend- of ontvanginstallatie. 

 
Meerregeligheid van het scherm wordt in de criteria niet genoemd. Dit houdt in dat 
een meerregelige machine niet is verboden als hij aan de overige criteria voldoet. 
Wel is het zo dat de meerregelige machines mogelijkheden hebben die bij de 
eenregelige ontbreken, zoals het maken van tabellen. Bij de huidige centrale 
examens is niet gebleken dat die extra mogelijkheden de kandidaat voordeel bieden. 
 
Ook bij de digitale centrale examens is de rekenmachine een toegestaan hulpmiddel. 
 
Als je niet zeker weet of jouw rekenmachine gebruikt mag worden, vraag het dan 
vóór het examen even aan je docent. 

 
INFO  OP  HET  NET 

 
Op de volgende sites vind je waardevolle exameninformatie voor, tijdens en na je 
examen. Er staan bijvoorbeeld ook oefenexamens bij: 
 
www.mijneindexamen.nl  www.cvte.nl  

www.examenblad.nl  www.eindexamen.nu 

www.cito.nl  www.laks.nl  

Oefenen.facet.onl  

 
 
 

Het is niet toegestaan eten en/of drinken mee te nemen. 

http://www.mijneindexamen.nl/
http://www.cvte.nl/
http://www.examenblad.nl/
http://www.eindexamen.nu/
http://www.cito.nl/
http://www.laks.nl/
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REGELS 
 
1. Je mag geen jas en tas mee naar je tafeltje nemen (volg de aanwijzingen van de 

aanwezige leerkrachten). 
 
2. In het examenlokaal is het beslist verboden om een draagbare telefoon (GSM) of 

een ander apparaat met internetverbinding en/of data-opslag bij je te hebben, denk 
ook aan een horloge (ook niet in je tas).  

 
3. Tijdens het examen mag je het examenlokaal niet verlaten. In werkelijk hoge 

"noodgevallen" mag dat alleen onder geleide van een van de surveillanten. 
 
4. Je krijgt op het examen kladpapier dat door de school gewaarmerkt is. Ander papier 

mag niet gebruikt worden. Dus geen papier meenemen van thuis en dat op je tafeltje 
gebruiken. 

 
5. Het is ook niet toegestaan andere hulpmiddelen te gebruiken dan degene die op 

pagina 7, 8 en 9 bij elk vak genoemd zijn. 
 
6. Tijdens het opstarten van de digitale examens dient er volkomen rust in het 

examenlokaal te heersen. 
 
7. Bij bedrog, spieken of andere vormen van oneerlijkheid geldt het huidige 

examenreglement. 
 
8. Kandidaten kunnen het examenlokaal pas verlaten na minimaal 50% van de 

examentijd en na het afsluiten van het examen. 
 
9. Als je eenmaal buiten de examenzaal geweest bent, mag je beslist niet meer terug. 

Controleer dus goed of je alle vragen beantwoord hebt, en controleer ook of je alles 
echt hebt ingeleverd voordat je het examenlokaal verlaat. 

 
10. Je bent verplicht de aanwijzingen van de surveillanten op te volgen. 
 
11. Je mag niet met potlood schrijven. Tekeningen en grafieken mogen wel met potlood. 
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INFORMATIE OVER DE UITSLAG 
 

DAG VAN UITSLAG: WOENSDAG 12 JUNI 2019 
 
IEDEREEN WORDT TUSSEN 15.00 EN 16.00 UUR GEBELD 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
GESLAAGDEN MOETEN TUSSEN 17.00 en 17.30 UUR HUN CIJFERLIJST OP 
SCHOOL AFHALEN. ALS JE VERHINDERD BENT, DAN KAN EEN VAN JE 
OUDERS/VERZORGERS DE CIJFERLIJST OOK OPHALEN. 

 

 
REGELS M.B.T.DE UITSLAG 
 
Er zijn drie mogelijkheden: 
- je bent geslaagd 
- je bent gezakt 
- je bent nog niet geslaagd. 
 
 

 
 
GESLAAGD 

 

 Je bent geslaagd als: 
 
 

Je gemiddelde score voor het centraal examen minimaal 5,5 is. Dit bereken je door 
al je centraal examencijfers bij elkaar op te tellen en vervolgens te delen door het 
aantal vakken waarin je centraal examen hebt gedaan. Met een gemiddelde van 5,49 
ben je dus nog niet geslaagd. 

 
en 
 
Je voldoende of goed hebt voor lichamelijke opvoeding en CKV. 
 
Je de rekentoets hebt gemaakt. 
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Je eindcijfers voldoen aan de volgende eisen: 
- Alle eindcijfers zijn 6 of hoger. 
- Of één eindcijfer is een 5 en alle andere eindcijfers zijn 6 of hoger. 
- Of één eindcijfer is een 4 en de andere eindcijfers zijn 6 of hoger waarvan ten 

minste één eindcijfer een 7 of hoger is. 
- Of voor twee vakken is het eindcijfer een 5 en de overige eindcijfers zijn 6 of 

hoger waarvan ten minste één eindcijfer een 7 of hoger is. 
- Geen cijfers 3 of lager. 
- Het eindcijfer Nederlands is niet lager dan een 5. 
 

 
 

 Doe je examen basisberoepsgerichte leerweg leerwerktraject, dan ben je 
geslaagd als: 

 
- Je eindcijfers voor Nederlands en je beroepsgerichte programma 6 of hoger zijn 

en je hebt deelgenomen aan de rekentoets. 
 
 
 

 
HOE WORDT HET EINDCIJFER BEREKEND? 
 
Op je eindlijst staat per vak het eindcijfer. Dit is de optelsom van het 
schoolexamencijfer en het centraal examencijfer, gedeeld door twee en die uitkomst 
wordt naar boven of beneden afgerond. Als het eerste cijfer achter de komma een 4 
of lager is, wordt het eindcijfer naar beneden afgerond. Als dat cijfer een 5 of hoger 
is, wordt het eindcijfer naar boven afgerond. Een 5,4 is dus een 5. Een 5,5 is een 6. 
 
Voorbeeld: 
 
Stel je hebt voor Nederlands een 7,4 met het schoolexamen en een 5,3 met het 
centraal examen. Dan is het gemiddelde 7,4 + 5,3 = 12,7. Gedeeld door 2 = 6,35. Dit 
wordt naar beneden afgerond, een 6 dus. 
 
Als er voor een vak geen centraal examen is, dan is het cijfer van het schoolexamen 
ook het eindcijfer. De directeur van de school stelt per vak het eindcijfer vast.  
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(NOG) NIET GESLAAGD 

 
In alle andere gevallen dan hiervoor vermeld ben je nog niet geslaagd. Dat kan 
betekenen dat je door één vak te herkansen alsnog kunt slagen; het kan ook 
betekenen dat je definitief afgewezen bent voor het examen van dit jaar.  

 
Je krijgt een voorlopige cijferlijst. Dat houdt in dat de uitslag ook voorlopig is. 
Fouten moeten door ons gecorrigeerd kunnen worden, dit kan zelfs gebeuren 
tussen de uitslag en de diploma-uitreiking. Als je een fout ontdekt, meld dit dan 
zo snel mogelijk bij de examensecretaris. 

 
 
HERKANSING 
 
Je mag het centraal examen van één avo-vak overdoen in het tweede tijdvak. Je 
mag zelf kiezen welk vak. Het maakt niet uit als je een lager cijfer haalt voor de 
herkansing. Het hoogste cijfer telt. Naast de schriftelijke herkansing mag je in de 
beroepsgerichte leerweg ook voor één vak het praktijkexamen herkansen. Je mag 
dus in totaal twee vakken herkansen, één centraal schriftelijk examen en één 
praktijkexamen. Hiervan telt alleen het laatst gehaalde cijfer. 
 
Iedere examenkandidaat mag meedoen aan de herkansing. 
 
Het kan gebeuren, dat je eindcijfer voor je beroepsgerichte vak onvoldoende is. 
Op 17, 18, 19 en/of 20 juni bestaat er de mogelijkheid om één of meerdere 
onderdelen van het praktijk- en/of  theoriegedeelte van het beroepsgerichte examen 
op te halen. Als dat bij jou het geval is, hoor je dat op woensdag 12 juni 2019.  
(Bij PIE kan dat iets eerder zijn) 
 

Het kan natuurlijk ook gebeuren, dat je vakken gemist hebt tijdens het examen. 
De directeur beoordeelt dan eerst of je een geldige reden had. Als dit het geval is, 
mag  je die vakken alsnog doen. 
Je mag in de herkansingsperiode één vak herkansen en ook één vak dat je 
gemist hebt inhalen (je moet natuurlijk wel een geldige reden hebben om dat vak 
gemist te hebben). 

 

In alle gevallen geldt bij het CSPE: het 
nieuwe cijfer telt, het oude cijfer vervalt. 
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BEKENDMAKING UITSLAG 12 juni 2019 
 

 
We gaan ervan uit dat iedereen tussen 15:00 en 16:00 uur thuis telefonisch 
bereikbaar is. Mocht je op een ander nummer gebeld moeten worden, dan laat je dat 
voor 12 juni a.s. weten aan de administratie van school. 
 
Als je geslaagd bent verwachten we je tussen 17:00 en 17:30 uur in de aula om je 
voorlopige cijferlijst te komen ophalen. 
 

 
VÓÓR 16.00 UUR NAAR SCHOOL BELLEN HEEFT GEEN ZIN.  
ER WORDEN GEEN MEDEDELINGEN VERSTREKT. 
 
 

 
De nog niet geslaagde leerlingen verwachten we met ouders/verzorgers ’s avonds 
vanaf 18.30 uur op school, om de cijferlijst in ontvangst  te nemen en te praten over 
kansen, adviezen en misschien herexamen. Je kunt je dan eventueel ook direct 
opgeven. 

 
We geven de cijferlijst alleen aan de kandidaat zèlf /of aan 
één van de ouders/verzorgers mee. 
 
Als je verhinderd bent op woensdagmiddag tussen 17.00 en 17.30 uur om je 
cijferlijst op te halen, en je wilt herkansen, dan moet je vrijdagmorgen 14 juni 
voor 10:00 uur naar school komen om je voorlopige cijferlijst op te halen en 
meteen met de heer Van Eeuwijk je herkansing te bespreken (zie ook wat 
hierna beschreven is over HERKANSING).  
 
 
 

 
 
 

 
 

Zorg dat je thuis bent om 15:00 uur. 
Zorg voor het juiste telefoonnummer in 
de schooladministratie. 
Welke dag ook al weer? 
Woensdag 12 juni 2019 
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AANMELDEN HERKANSING 
 
Leerlingen die aan de herkansing willen deelnemen en zich nog niet hebben 
opgegeven, moeten zich met hun voorlopige cijferlijst en een schriftelijk verzoek 
op vrijdag 14 juni tussen 09.00 uur en 10.00 uur melden bij de heer Van Eeuwijk 
(roosterkamer). 
 
 

AFGEWEZEN 
 

Als je gezakt bent voor het vmbo-examen kun je het examenjaar overdoen en 
opnieuw het hele centraal examen doen. 
 
Kandidaten die definitief afgewezen zijn, moeten zo spoedig mogelijk aan mevrouw 
Hulleman of mevrouw Eekhof melden of ze na de zomervakantie op onze school 
terugkomen. 
 
 

DIPLOMA-UITREIKING 
 
 

 
De geslaagden krijgen hun diploma uitgereikt op dinsdag 9 juli. Het diploma mag 
wettelijk alleen aan de kandidaat persoonlijk worden uitgereikt. 
 

BELANGRIJK: De avond bestaat uit drie gedeelten. 
Het eerste deel vindt plaats in de aula. Daar worden enkele toespraken gehouden en 
er worden enige liedjes ten gehore gebracht. 
Het tweede gedeelte vindt plaats in de lokalen. Daar zal de mentor het diploma aan 
iedere kandidaat uitreiken. 
Tenslotte ontmoeten we elkaar op het plein (bij mooi weer) voor een gezellige 
afsluiting met een drankje en een hapje. 
 

Gelet op het grote aantal kandidaten van dit jaar is er in de aula slechts plaats voor 
de geslaagde kandidaat met maximaal twee genodigden. Dan zit de aula tijdens 
het eerste gedeelte met meer dan 400 mensen heel vol. Bij de uitslag geven we 
daarom twee toegangskaartjes per kandidaat mee. Iedere kandidaat mag dan 2 
personen meenemen naar de aula. 
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2e TIJDVAK: 
 
 
- EXAMEN TWEEDE TIJDVAK (herkansingen): 

De herkansingen worden afgenomen van 17 juni t/m 20 juni 2019. 
 
 

o Nederlands  op afspraak  
o Engels  op afspraak  
o Duits  op afspraak  
o Maatschappijleer 2 op afspraak  
o Economie  op afspraak  
o Wiskunde  op afspraak  
o Natuur/scheikunde (Nask 1) op afspraak  
o Biologie  op afspraak  
o Beroepsgerichte vakken op afspraak  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
UITSLAG HEREXAMEN  
 
Het herexamen voor de AVO-vakken vindt plaats tussen 17 juni en 20 juni, net als 
beroepsgericht. 
De uitslag wordt op 28 juni  in de loop van de ochtend telefonisch meegedeeld voor 
12:00 uur. 
Als je nu wel geslaagd bent dan kun je ook op dinsdagavond 9 juli je diploma in 
ontvangst nemen. 
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INLEVEREN  BOEKEN + 
KLUISSLEUTEL. 
 
 

Het inleveren van je boeken gebeurt volgens een rooster op 16 juli 2019. Het rooster 
van het tijdstip van inleveren staat straks op de website van de Kalsbeek, maar ruim 
daarvoor is er een mail naar je webmail gestuurd. 
 
Heb je nog een boek thuis uit de mediatheek, dan had je dat al lang ingeleverd 
moeten hebben. Zorg dat je dit zo spoedig mogelijk (uiterlijk woensdag 17 april) 
alsnog bij de mediatheek inlevert. 
 
 
 
GELIJK MET JE BOEKEN OOK JE KLUISSLEUTELS INLEVEREN!!!!!!!!!!! 
 
 
 
 
 

 
 
 
REKENTOETS 3e afname 

 

De uitslag van de 2e herkansing van de Rekentoets staat op 5 april in Magister. De 3e 
en tevens laatste herkansing is tussen 27 mei en 29 mei. Je kunt je voor deze 
herkansing via de ELO opgeven. Ga naar de map “Inschrijven rekentoets 3e 
periode” en meld je daar uiterlijk voor 20 mei 2019 aan. Dat kan nu al. Een rooster 
daarvan komt ook weer op de ELO. 
 
 

  
 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiyn7C6w__ZAhWMI8AKHWenDecQjRx6BAgAEAU&url=http://www.sbodewindroos.nl/Links/Links-kinderen/Bovenbouw/Rekenen&psig=AOvVaw1_GewWmJ97LJTo-dbNaqCb&ust=1521794223607293
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiyn7C6w__ZAhWMI8AKHWenDecQjRx6BAgAEAU&url=http://www.sbodewindroos.nl/Links/Links-kinderen/Bovenbouw/Rekenen&psig=AOvVaw1_GewWmJ97LJTo-dbNaqCb&ust=1521794223607293
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TENSLOTTE: 
 

1. Wij wensen je veel succes bij het examen en wij hopen op 
een positieve uitslag. 

2. Bewaar deze exameninfo goed en laat het thuis ook 
lezen. 

3. Kijk extra goed naar de juiste examendata en de juiste 
tijden voor jouw examenonderdelen.  

4. Het kan handig zijn om een kopie van je persoonlijk 
examenrooster op een prikbord te prikken, of op de wc-
deur te plakken.  

5. Als er klachten over de examens zijn, ben je vrij deze te 
melden bij de klachtentelefoon van het LAKS. We gaan er 
overigens van uit dat je eerst met die klacht bij ons komt. 
Wij kunnen dan kijken of wij samen een oplossing weten. 

6. Met vragen en problemen op het gebied van het examen 
kun je terecht bij ondergetekenden. 

 
C. van Eeuwijk, secretaris examencommissie 

     R.B.  Wielenga, voorzitter examencommissie 
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Emailaccount toevoegen op je telefoon: 
 
Ga naar de appstore of de playstore: 
 
Download de OUTLOOK app en installeer die op je telefoon. 
 
Gebruikersnaam: je emailadres van school (12345@kalsbeek.nl) 
Wachtwoord: je wachtwoord waarmee je inlogt in het netwerk van school 
 
Dan komen alle mailtjes die wij van het examensecretariaat sturen in ieder 
geval binnen op je telefoon! 
 

mailto:12345@kalsbeek.nl

