
             

 

 

 
 

Aan de examenkandidaten en    
ouder(s)/verzorger(s)        
        Koninginneweg 126, Oud-Beijerland 
         0186-612130 
        administratie@actiefcollege.nl 
Datum  : 16 maart 2018          
Betreft   : examennieuws 2018    Postbus 1221, 3260 AE Oud-Beijerland 

Kenmerk : VNM/rtr 
 
Beste examenkandidaten,  
 
Met het profielexamen (CSPE of praktijkexamen) en het CE (centraal examen) in zicht willen we voor 
jullie de belangrijkste zaken rondom de afsluiting van het examenjaar op een rijtje zetten. 
Deze laatste periode gaan we samen hard aan de slag voor mooie resultaten. 
 
Belangrijke data: 
 

 3 april : Start van het profielexamen (CSPE of praktijkexamen) 
Het schema wordt uitgereikt op de afdeling, is ook te vinden op de website en is als bijlage 
toegevoegd. 
 

 19 april : Laatste SE (schoolexamen) herkansingen. 
Het SE cijfer overzicht periode 3 is te vinden op Magister. Het herkansingsformulier is aan 
deze brief toegevoegd. 
Herkansing is mogelijk voor maximaal twee theorievakken.  
 

 20 april : De definitieve vaststelling van het SE cijfer (schoolexamencijfer).  
Je tekent de cijferlijst voor akkoord. Wanneer je denkt dat er met je  schoolexamencijfers in 
Magister iets niet klopt kun je dit vóór deze datum nog bij mevrouw Venema aangeven.  
Na 20 april zijn de cijfers definitief bij de inspectie voor onderwijs en kunnen niet meer 
gewijzigd worden. 
 

 14 mei : Start van het CE (centraal examen). 
Voor BB en KB kandidaten zijn het digitale examens. In de examentraining gaan jullie oefenen 
met digitale examens. Voor GL kandidaten zijn de examens schriftelijk. 
In  het bijgevoegde schema vind je de tijden waarin je bent ingedeeld. Je kunt deze ook op de 
website vinden. 
 

 5 juni 2A, 2F rekentoets derde periode 
 

 13 juni word je tussen 13.30 en 14.30 uur gebeld door je mentor of je geslaagd bent of niet. 
Tussen 15.00 en 16.00 uur kun je je voorlopige cijferlijst komen ophalen.  
Kandidaten die geslaagd zijn, maar een cijfer willen verbeteren, kunnen dat voor 1 vak doen.  
Je moet dan de voorlopige cijferlijst, en de aanvraag voor herkansing ingevuld en 
ondertekend, op vrijdag 15 juni  vóór 12.00 uur inleveren. 
 
Als je afgewezen bent haal je de voorlopige cijferlijst vrijdag 15 juni om 9.00 uur op. 
Dan wordt er samen met jou gekeken naar de mogelijkheid van herkansing zodat je alsnog 
zou kunnen slagen in het tweede tijdvak. 
BB en KB kandidaten mogen 1 algemeen vak en het profielexamen (CSPE) herkansen.  
GT kandidaten mogen 1 algemeen vak of het profielexamen (CSPE) herkansen. Herkansing 
in het 2e tijdvak. 
Je levert dan de voorlopige cijferlijst, en de aanvraag voor herkansing ingevuld en 
ondertekend,  op vrijdag 15 juni vóór 12.00 uur in. 
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Wanneer geen herkansing mogelijk is, je dus definitief bent afgewezen, heb je een gesprek 
met de decaan en/of teamleider over het volgend schooljaar; doubleren of een 
vervolgopleiding. 

 18 juni t/m 20 juni tweede tijdvak 

 29 juni : uitslag tweede tijdvak 

 2 juli : Kandidaten die niet zijn geslaagd  halen  9.00 uur hun definitieve cijferlijst op en maken 
met de decaan en/of teamleider afspraken over het volgend schooljaar. (doubleren of 
vervolgopleiding) 

 4 juli:  Diploma uitreiking. 
 
 
Nog enkele regels waar je op moet letten: 

 

 Zorg voor elk examen dat je ruim op tijd: 15 minuten voor aanvang! aanwezig bent!  

 Jassen, tassen, petten mogen de examenruimtes niet in. Mobiele telefoons moeten voor 
aanvang van het examen worden ingeleverd. Gebruik van mobiele telefoons tijdens het 
examen geldt als fraude en zal als zodanig worden behandeld. 

 Een flesje frisdrank of water is toegestaan. 

 Gebruik van hulpmiddelen:  
Voor alle theoretische vakken is het gebruik van de volgende hulpmiddelen toegestaan: 

 
    Nederlands woordenboek 

              Daarnaast  
 voor Engels: woordenboek Engels - Nederlands 
 voor Duits : woordenboek Duits – Nederlands 
 voor nask1, binas 2 

 voor wiskunde: rekenmachine  
 

 

Tenslotte: de examentijd is een bijzondere tijd. De rol van de ouders is hierbij heel belangrijk. 
Bijvoorbeeld door te helpen om op tijd op school te zijn, een studieschema te maken en elke andere 
goede vorm van steun. Goed slapen, op tijd naar bed en de dag starten met een goed ontbijt zijn 
hierbij belangrijk! 
 
Officiële publicaties en het eindexamenreglement kunt u zien op de website www.examenblad.nl.  
Voor vragen kunt u ons ook altijd mailen. Zie mailadres hieronder. 
 
We wensen alle examenkandidaten een hele goede en succesvolle tijd toe. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
E. Venema 
Secretaris examencommissie 
Email: e.venema@actiefcollege.nl 
 
 
K.C. Boogaard 
Teamleider bovenbouw VMBO  
Email: k.boogaard@actiefcollege.nl  
 
 
 
 
 
 Bijlagen :  
 

 

 Schema CE examens en data uitslag 

 herkansingsformulier 
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Actief College 

Koninginneweg 126 

   3262 JD  Oud-Beijerland 

        T: 0186-612130   

     

.Herkansingsformulier 4 vmbo             Periode 3:  
Naam leerling   : 

....................................................................................................................................................... 
Klas    : 

....................................................................................................................................................... 
Maakt gebruik van de mogelijkheid tot herkansing van maximaal twee vakken. 

Periode 3 Niveau Nummer Omschrijving toets Aankruisen 

     

Nederlands bkg 121 Hfst. toets blok 4  

 bkg 123 Schrijfopdracht 1  

 bkg 124 Schrijfopdracht 2  

     

Engels b 121 Sectoridioom  

b 124 Leesboekje  

kg 121 Formele brief  

kg 122 Boektoets  

     

Duits g 123 Grammatica 4 en 5, idioom 5  

     

Wiskunde bkg 124/123 H6 + H7 + H8  

    

Biologie bkg 121 Schoolexamen thema 6 gaswisseling  

bkg 122 Schoolexamen thema 7 transport   

 g 123 Schoolexamen thema 8 bescherming  

     

Economie b 121 Hfst. 10 internationale ontwikkelingen   

b 122 Hfst. 11 internationale ontwikkelingen  

kg 121 Hfst. 6 overheid en bestuur  

 kg 122 Hfst. 7 internationale ontwikkelingen   

 g 123 Examen over het hele boek  

     

Natuur-/scheikunde 1 bkg 121 Hfst. 3 krachten  

bk 122 Hfst. 4 verbranden en verwarmen  

bkg 123 Hfst. 6 beweging  

 kg 124 Hfst. 12 veiligheid in het verkeer  

 g 122 Hfst. 13 constructies  

Maatschappijleer b 122 Theorietoets hfst.  1 t/m 6 thema politiek  

 kg 122 Theorietoets hfst.  1 t/m 7 thema politiek  

     

Maatschappijkunde b 122 Theorietoets hfst.   7 t/m  9 thema politiek  

b 123 Theorietoets hfst. 10 t/m 11 thema politiek  

b 124 Theorietoets hfst.   1 t/m 11 thema politiek  

 g 122 Theorietoets hfst.   7 t/m  8 thema politiek  

 g 123 Theorietoets hfst.   9 t/m 10 thema politiek  

 g 124 Theorietoets hfst.   1 t/m  10 thema politiek  

     

Ondertekening Handtekening leerling: ............................... Handtekening ouder/verzorger:

  

Uiterlijk 16 april inleveren bij de administratie / postbus in de hal 



 
  



 
 

 
 

 
  



 

 


