
 

 

Aan de leerlingen van klas 4BCDE 

 

 

Het CSPE begint in april (schema volgt) 

De digitale examens beginnen op maandag 16 mei.  

Alle digitale examens worden afgenomen in lokaal  1.03 en 1.04 

 

De examenperiode is voor de meeste van jullie een spannende periode. Om jullie te helpen hebben wij een aantal 

punten van aandacht op een rijtje gezet.  

Lees ze goed door!!! 

 

• Bewaar je examenrooster goed en hou goed in de gaten wanneer je welk examen moet doen. Je kunt ook op 

de website kijken.  

  

• Je moet 15 minuten voor het begin van het examen aanwezig zijn.  

 

• Let op dat je op tijd bent. 30 minuten na het begin van het examen mag je niet meer naar binnen en kun 

je dus geen examen doen!! Hou rekening met het drukke verkeer. Verhalen over bussen en trams die niet 

komen opdagen of wekkers die niet afgaan, tellen niet. De tijd die je te laat bent, mag je niet inhalen.  

 

• Als je ziek bent zorg je voor een brief van je ouders/verzorgers waarin duidelijk staat waarom jij niet aan 

het examen kunt meedoen. Je ouders/verzorgers bellen ook de school. 

 

• Tassen, mobiele telefoons, horloges, boeken, aantekeningen mogen niet in het lokaal worden meegenomen. 

(Ook een mobiele telefoon die uit staat, mag niet mee naar binnen!) 

 

• Voordat Facet wordt opgestart moet je eerst het volume van je pc maximaal zetten. 

 

• Tijdens het examen nooit op “inleveren” klikken. Daarmee stop je het examen en je mag niet opnieuw 

beginnen. 

 

• Niemand mag het examenlokaal verlaten voordat de helft van de examentijd is verstreken. Werk dus rustig 

en netjes. Je hebt alle tijd.  

 

• Kladpapier mag absoluut niet meegenomen worden uit de examenzaal. 

 

• Je kunt tijdens het examen niets lenen van anderen. Neem steeds een rekenmachine( geen telefoon of 

grafische rekenmachine!), een koptelefoon/oordopjes en een Nederlands woordenboek  mee. Bij het 

Engels examen neem je ook een Engels woordenboek mee. Bij het CSPE  zijn geen woordenboeken 

toegestaan. 

En digitaal woordenboek is niet toegestaan. Je kunt ook niet op internet. 

 

• Voor je mag beginnen worden hulpmiddelen gecontroleerd. Let erop dat daar niets anders op staat. Wanneer 

er een onregelmatigheid wordt geconstateerd zal de surveillant besluiten dat jij geen gebruik mag maken van 

dat hulpmiddel. 

 

• Kijk goed naar het examenrooster. Daar staat vermeld welke hulpmiddelen je mag gebruiken per vak. 

 

• Je mag geen beschreven papier (formules, briefindeling….enz) meenemen naar het examen.  

 

• Wanneer je klaar bent, mag je niet in de gang wachten. Dit is storend voor de leerlingen die nog aan het 

werk zijn. Je gaat naar huis! Je mag ook niet op het schoolplein wachten. 

 

• De uitslag wordt op woensdag 15 juni bekend. Daarover word je op die dag na 16.00 uur door je mentor 

gebeld. 

 



• Op donderdag 16 juni komt iedereen om 11.00 uur (na de kleine pauze) op school om de voorlopige 

cijferlijst te tekenen. Dit is verplicht! Je kunt dan (indien van toepassing) aangeven in welk vak (of vakken) 

je een herexamen wil doen. Je mag 1 algemeen vak en 1 beroepsvak  herkansen. 

 

• Het herexamen vindt plaats in week 25. De uitslag volgt op vrijdag 1 juli. 

 

• De boeken en lockersleutel moeten worden ingeleverd op maandag 4 juli om 13.30 uur 

 

• De diploma-uitreiking is op dinsdag 5 juli om 19.00 uur.  

 

• Bij problemen neem je altijd contact op met dhr. Kerkhoff of dhr. Veltman. Zij zijn lid van de 

examencommissie.  

 

 

 

Heel veel succes in de komende weken!!!!!!!! 

 

H. Kerkhoff en H. Veltman 

 

 


