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1. Planning van de laatste weken van de examenklassen

Maandag 20 maart Start toetsenperiode, laatste toetsen woensdag 29 maart
Daarna tot de herkansingen lessen volgens rooster

Woensdag 5 april Aanmelden van herkansingen (via leerlingportaal bij “formulieren”) in overleg
met mentor.  Leerlingen ontvangen examendossier. Voor 17:00 uur opgave
gedaan voor herkansingen pta’s.

Vrijdag 7 april Teamleiders bespreken (daar waar nodig) opgave herkansingen met mentor.
Tijdschema volgt.

Woensdag 12 april Herkansingen 5H en 6V

Donderdag 13 april Herkansingen 5H en 6V

Maandag 17 april 5H en 6V les volgens rooster (examentrainingen)

Presentaties genomineerde profielwerkstukken

Woensdag 19 april Uitreiken examendossiers aan examenleerlingen door mentoren. Verplicht!

Je moet je examendossier persoonlijk ophalen.

Tijdschema volgt. Controleer of je schoolexamencijfers kloppen.

8:15 uur examenfoto - Daarna les volgens rooster

Donderdag 20 april De getekende examendossiers 5H en 6V moeten door alle examenleerlingen
worden ingeleverd. Tijdschema volgt.

Kolderdag + Gala

Donderdag 11 mei Start 1e tijdvak tot en met 26 mei

Woensdag 14 juni Uitslag CE 1e tijdvak

Maandag 19 juni Start 2e tijdvak tot en met 30 juni

Donderdag 6 juli Uitslag CE 2e tijdvak

Vrijdag 7 juli boeken inleveren 5 havo en 6 vwo

Maandag 10 juli Diploma-uitreiking vwo - details volgen

Dinsdag 11 juli Diploma-uitreiking havo - details volgen
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2. Examenregeling 2023

Het tweede tijdvak heeft 10 afnamedagen. Ziekte tijdens het eerste tijdvak kan daarmee worden
opgevangen. Het op eigen initiatief spreiden van de examens is niet mogelijk.

De tijdvakken
In dit schooljaar worden de examens in 2 tijdvakken op school afgenomen: het 1e tijdvak voor de
reguliere examens en het 2e tijdvak voor de herexamens.

● Het eerste tijdvak duurt, zoals bij een regulier examenjaar, tien dagen. In dit tijdvak kunnen de leerlingen
deelnemen aan een examen in alle vakken van hun pakket waarin een examen wordt afgenomen.

● Tijdens het tweede tijdvak kan, zoals gebruikelijk, het herexamen worden gemaakt.
● Het tweede tijdvak duurt ook op tien dagen. Daarmee kunnen leerlingen die in het eerste tijdvak ziek

zijn, één of meerdere examens (eventueel alle examens) in het tweede tijdvak inhalen. Let wel dat dit
consequenties heeft voor herexamens.

tijdvak data uitslag

1 eerste afnames 11 mei t/m 26 mei 14 juni

2 inhalen en herexamens 19 juni t/m 30 juni 6 juli
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3. Rooster centraal examen 2023 havo en vwo

TIJDVAK 1 examens 2023

Examenrooster 2023 met lokaal invulling

Datum lln zaal HAVO Lln zaal VWO Lln zaal

do 11 mei

09.00-12.00
Filosofie 15 B68

09.00-11.30
Duits 28 B69

13.30-16.30
Scheikunde 81

B68 13.30-16.30
Wiskunde A
Wiskunde B
Wiskunde C

35
32
1

B69

vr 12 mei

- 09.00-12.00
Kunst algemeen 18 201

13.30-16.30
Nederlands 169

B61
B68

13.30-16.30
Aardrijkskunde 17 B69

ma 15 mei

09.00-12.00
Geschiedenis 89 B68

09.00-12.00
Geschiedenis 28 B69

13.30-16.30
Biologie 77 B68

13.30-16.30
Natuurkunde 31 B69

di   16 mei

-
09.00-12.00
Grieks 3 B69

13.30-16.00
Engels 164

B61
B68

13.30- 16.30
Economie 26 B69

wo 17 mei

09.00-11.30
Duits 45 B68 -

13.30-16.30
Bedrijfseconomie 64 B68

13.30-16.30
Nederlands 66 B69

ma 22 mei

-
09.00-12.00
Filosofie 13 B69

13.30-16.00
Frans 23 B68

13.30-16.00
Engels 63 B69

di 23 mei

09.00-12.00
Kunst Algemeen 34 201 -

13.30-16.30
Wiskunde A
Wiskunde B

83
73

B68
B69

13.30-16.30
Scheikunde

42 20N

wo 24 mei

-
09.00-12.00
Latijn 12 B69

13.30-16.30
Economie 85

B68 13.30-16.30
Bedrijfseconomie - 16 B69

do 25 mei

- -

13.30-16.30
Natuurkunde

59

B68 13.30-16.30
Biologie

40 B69

vr 26 mei

- -

13.30-16.30
Aardrijkskunde 49 B68

13.30-16.00
Frans 20 B69
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TIJDVAK 2 examens 2023

Examenrooster 2023 zonder lokaal invulling

Datum HAVO Lln zaal VWO Lln zaal

ma 19 juni

13.30-16.30
Aardrijkskunde

13.30-16.30
Bedrijfseconomie

13.30-16.30
Scheikunde

di 20 juni

13.30-16.30
Geschiedenis

13.30-16.30
Natuurkunde

13.30-16.30
Geschiedenis

13.30-16.30
Natuurkunde

wo 21 juni

- 09.00-12.00
Kunst Algemeen

13.30-16.30
Nederlands

13.30-16.30
Nederlands

do 22 juni
13.30-16.00
Duits

13.30-16.30
Bedrijfseconomie

vr 23 juni

13.30-16.30
Biologie

13.30-16.30
Filosofie

13.30-16.30
Wiskunde  A
Wiskunde  B
Wiskunde C

ma 26 juni
13.30-16.30
Economie

13.30-16.30
Biologie

13.30-16.00
Frans

di 27 juni
09.00-12.00
Grieks

13.30-16.30
Wiskunde  A
Wiskunde  B

13.30-16.30
Latijn

13.30-16.30
Aardrijkskunde

wo 28 juni 13.30-16.00
Engels

13.30-16.30
Scheikunde

13.30-16.00
Duits

do 29 juni
--

09.00-12.00
Kunst Algemeen

- 13.30-16.30
Economie

13.30-16.30
Filosofie

vr 24 juni - 13.30-16.00
Frans

13.30-16.00
Engels
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4. Het centraal examen

Zorg steeds dat je ruim op tijd (minstens 15 minuten voor aanvang van het examen) in de examenzaal aanwezig
bent. Kandidaten die meer dan een half uur te laat komen bij een examenzitting worden niet meer toegelaten.
Een kandidaat mag tijdens het eerste uur en tijdens het laatste half uur de examenzaal niet verlaten. Vermeld
op alle examenpapieren (ook op de bijlagen) altijd je naam en je examennummer en vergeet niet je bladen te
nummeren. Het examennummer staat op je examenkaart. De examenkaart ligt op je tafel.

Vanaf het moment dat de enveloppen met examenopgaven zijn geopend, wordt er niet meer gepraat. Je staat
NIET op van je plaats. Als je papier nodig hebt, steek je je vinger op. Als je naar de wc wilt, steek je je vinger op.
Er gaat altijd iemand met je mee.

Meenemen/niet meenemen
Neem je eigen woordenboek en (grafische) rekenmachine mee. School verstrekt geen woordenboeken en
grafische rekenmachines voor of tijdens het examen. Neem zelf een pen, potlood, gum, geodriehoek, passer en
een gewone rekenmachine -indien een grafische rekenmachine niet is toegestaan- mee. Zorg dat je meerdere
pennen bij je hebt en denk aan volle batterijen in je rekenmachine. Je mag maar één (grafische) rekenmachine
gebruiken tijdens het examen. Het is verboden met potlood te schrijven (behalve voor het maken van grafieken)
en met pennen met uitwisbare inkt. Andere correctiemiddelen zijn ook verboden.

Mobiele telefoons, smartwatches (ook gewone horloges), mp3-spelers, iPods en andere
communicatiemiddelen/gegevensdragers mogen de examenzaal niet in! Ook ondoorzichtige etuis en
broodtrommels zijn verboden. Laat overbodige spullen thuis.

Grafische rekenmachine
Bij havo- en vwo-examens mag alleen bij het vak wiskunde een grafische rekenmachine worden gebruikt. Deze
rekenmachine behoort wel in de zogenaamde ‘examenstand’ te staan. Dit wordt gecontroleerd. Als de grafische
rekenmachine bij controle niet in de examenstand staat, dan dient deze alsnog in de examenstand geplaatst te
worden, anders mag er geen gebruik van worden gemaakt (vraag dit na bij je wiskundedocent).
Casio machines zullen voorafgaand aan het examen in de examenzaal opnieuw in de examenstand gezet moeten
worden. Meld je daarvoor bij een dienstdoende surveillant.

grafische rekenmachine in de examenstand

Exameninstructies

Lees voordat je begint het aantal opgaven zorgvuldig door. Gebruik je tijd goed, ga niet te snel weg. Je bent zelf
verantwoordelijk voor het inleveren van je examenwerk. Kijk goed wat je inlevert. Heb je meerdere papieren
gebruikt? Vouw ze ineen en maak er één pakket van. Lever dus geen afzonderlijke bladen in. Blijf zitten totdat
alles is opgehaald. Er wordt in de examenzaal niet gesproken zolang er nog leerlingen met het examen bezig zijn.
Volg de instructies van de toezichthouders zorgvuldig op bij het inleveren van het examenwerk.
Bij het verlaten van de zaal dien je je eigen afval op te ruimen en de zaal stil te verlaten. Pas aan het einde van de
officiële zittingsduur mag je de examenboekjes en -opgaven meenemen. Als je eerder klaar bent, kun je ze later in
de eerste kleedkamer (B60) bij de gymzalen ophalen.
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Ziekte tijdens het examen
Wat te doen als je ziek bent op de dag van een examenzitting? Je ouders nemen zo spoedig mogelijk
telefonisch contact op met de teamleider en overleggen wat de verstandigste beslissing is. Mocht je door ziekte
niet aan een examen in het eerste tijdvak kunnen deelnemen, dan kun je dit examen in het tweede  tijdvak
inhalen. (Her)examens die door ziekte in het tweede tijdvak worden gemist kunnen in het derde tijdvak worden
ingehaald. Het derde tijdvak wordt afgenomen buiten school.
Het telefoonnummer om ziekmeldingen door te geven is 0224-297841. Buiten schooltijden kan er contact
worden opgenomen met de heer Menting via mtg@regiuscollege.nl

5. Wanneer ben je geslaagd voor je eindexamen havo of vwo?

De slaag-zakregeling

Je bent geslaagd als je aan alle volgende 5 punten hebt voldaan:

1. Het gemiddelde van al je centraal examencijfers is 5,5 of hoger
2. Je voldoet aan de kernvakkenregel: bij je eindcijfers in het rijtje Nederlands, Engels en wiskunde komt

ten hoogste één 5 voor (dus één 5 en verder 6 of hoger of alle drie 6 of hoger)
3. Je eindcijfers (incl. je combinatiecijfer) voldoen aan de volgende eisen:

a. al je eindcijfers zijn 6 of hoger, of
b. je hebt één 5 en al je andere eindcijfers zijn 6 of hoger, of
c. je hebt één 4 en al je andere eindcijfers zijn 6 of hoger én het gemiddelde van al je cijfers is ten

minste 6,0, of
d. je hebt twee 5-en of één 5 en één 4 en al je andere eindcijfers zijn 6 of hoger én het gemiddelde

van al je cijfers is ten minste 6,0
4. Het vak lichamelijke opvoeding is beoordeeld met 'voldoende' of 'goed'
5. Geen enkel eindcijfer (inclusief de onderdelen van het combinatiecijfer) is afgerond lager dan een 4.

6. Uitslag centraal examen en herkansing

In het examenreglement, te vinden op www.regiuscollege.nl, kun je meer lezen over de uitslag, herkansing en
diplomering.

De uitslag van het examen (tijdvak 1) wordt bekend gemaakt op woensdag 14 juni (bijzondere omstandigheden
voorbehouden). Iedere kandidaat, wel of niet geslaagd, wordt door de mentor gebeld (vóór 13.00 uur). Zorg dat
het juiste telefoonnummer bij je mentor bekend is. Je kunt het zelf in SOM wijzigen/aanvullen.
Aangezien de tijd tussen het binnenkrijgen van de examengegevens op school, het geven van de uitslag, alsmede
de vaststelling wie er aan het tweede tijdvak gaat deelnemen erg kort is, is de volgende regeling opgesteld:

– Alle geslaagde kandidaten 5-havo en 6-vwo dienen hun examenuitslag (voorlopige cijferlijst) op te
halen op woensdag 14 juni in de nieuwe aula; vwo leerlingen om 13.00 uur en de havo leerlingen
om 14.00 uur. Opkomst is verplicht!

– Niet geslaagde kandidaten halen hun examenuitslag en voorlopige cijferlijst op woensdag 14 juni om
16.00 uur in lokaal 20N op. De mentoren en/of vakdocenten zijn hier ook aanwezig voor overleg.

– Bovendien bestaat de mogelijkheid, voor kandidaten die aan het tweede tijdvak deelnemen, te spreken
met de vakdocent(en) met betrekking tot hun keuze en de voorbereiding van het herexamen.

Iedere geslaagde of niet-geslaagde kandidaat mag voor één vak deelnemen aan het tweede tijdvak.

Niet-geslaagde kandidaten ontvangen op 14 juni een voorlopige uitslag, bestaande uit een mededeling van de
school en een voorlopige cijferlijst. De kandidaten die, al dan niet geslaagd, aan het examen tweede tijdvak
willen deelnemen, moeten dit uiterlijk vrijdag 16 juni voor 10.00 uur bekend maken. Indien een niet-geslaagde
kandidaat niet tijdig een herkansing heeft aangevraagd wordt de voorlopige uitslag definitief, dat wil zeggen
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afgewezen. Kandidaten kunnen zich alleen digitaal aanmelden voor het tweede tijdvak en ontvangen 16 juni een
mail met alle informatie.

Het hoogste van de cijfers, behaald bij het eerste tijdvak, de herkansing in het tweede tijdvak geldt als het
definitieve cijfer voor het centraal examen. Na afloop van de herkansing wordt de uitslag definitief vastgesteld
met inachtneming van de normen. De herkansingen worden afgenomen in het tweede tijdvak (zie daarvoor t.z.t.
het examenrooster). Deze herkansingen vinden plaats in lokaal B68.

De uitslag van het centraal examen tweede tijdvak is op donderdag 6 juli. Leerlingen die herexamens hebben
gedaan worden gebeld over de uitslag.

7. Inleveren boeken op vrijdag 7 juli 2023

Wil je thuis de kaft van de boeken afhalen, zodat wij op school minder afval hebben?

5H BAQ 09.00

5H BAR 09.05

5H BUC 09.10

5H EPS 09.15

5H NUM 09.20

5H OSC 09.25

5H PLG 09.30

5H SAL 09.35

5H SMA 09.40

5H SWE 09.45

5H TEM 09.50

6V BLL 09.55

6V HME 10.00

6V KHJ 10.05

6V VOA 10.10

6V ZOE 10.15
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8. Diploma-uitreiking

De diploma-uitreiking voor vwo is maandag 10 juli, havo dinsdag 11 juli. Nadere details worden later
gecommuniceerd.

9. Extra informatie over het centraal examen

In dit examenboekje en in het examenreglement (lees het goed door) vind je veel informatie over het examen.
Houd ook het publicatiebord van de bovenbouw en je schoolmail goed in de gaten! Aanvullingen, wijzigingen en
veel informatie over het examen hangen t.z.t. op het bord.

Mijneindexamen.nl
Ook kun je veel informatie vinden op Mijneindexamen.nl. Deze mobiele website/web-app biedt op maat
informatie aan over het centraal examen, bv. een gepersonaliseerd examenrooster, te gebruiken hulpmiddelen
en correctiemodellen. Ook algemene info, regels en tips zijn in de app te vinden.

Neem bij vragen contact op met de teamleiders. Wij wensen jullie veel succes!

Namens de afdeling bovenbouw havo en vwo,
Bart Hermans, Simon Menting, Manfred Schipper
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