DRAAIBOEK
voor examenkandidaten en hun ouder(s)/verzorger(s)
voor het

CENTRAAL EXAMEN HAVO 2021

inleiding
Dit draaiboek bevat belangrijke gegevens en moet de eerstkomende maanden goed bewaard worden. Er staat namelijk
in chronologische volgorde beschreven wat er tot de diploma-uitreiking op dinsdag 20 juli tussen 14.00 - 21.30 uur, moet
gebeuren.
Alle regelgeving met betrekking tot de Schoolexamens en het Centrale Examen is terug te vinden in het document
Pierson Exameninformatie welke begin dit schooljaar is uitgereikt en eveneens (de meest actuele versie) terug te vinden
is op onze website.
BELANGIJK:
Laat ook je ouder(s)/verzorger(s) kennisnemen van de inhoud van dit draaiboek.

7 tips van oud-leerlingen
1.
2.

Begin op tijd met leren en maak een goede planning.
Tijdens het examen: elk punt is een punt. Probeer het uiterste eruit te halen. Want die kleine tiendes kunnen het
verschil maken.
3. Ga er gewoon hard tegenaan, dan ben je er zo vanaf. Maar maak je vooral niet te druk, want als je eenmaal aan het
stressen bent, gaat het alleen maar slechter.
4. Veel oefenen. Examentrainingen zijn altijd handig. Nooit in paniek raken, dat helpt totaal niet.
5. Werk met de examenbundel, dit geeft alle kennis weer die je nodig hebt. Daarnaast het jaar gewoon goed
bijhouden, dan hoef je voor het eindexamen minder hard te leren.
Tijdens de examens:
6. Ben je snel afgeleid, gebruik dan geluiddempende oordoppen; deze dempen en onderdrukken de
omgevingsgeluiden.
7. Kleding: draag verschillende laagjes. Mocht je het te warm krijgen dan kun je altijd iets uittrekken.

‘s-Hertogenbosch, maart 2021
dhr. J. Nagtegaal
secretaris van de HAVO-examencommissie

mw. T.M. van Zinnen
directeur Onderwijs & Ontwikkeling
voorzitter van de examencommissie
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week 13 (28)

29 maart t/m 2 april

Van vrijdag 2 t/m 9 april worden de laatste schriftelijke en mondelinge onderdelen van het Schoolexamen afgenomen.
Voor deze toetsen bestaat géén herkansingsmogelijkheid.
Regelgeving afwezigheid of ziekmelden: zie Pierson Exameninformatie.
maandag

29 maart

Les

dinsdag

30 maart

Les

woensdag

31 maart

Les

donderdag

1 april

Les

vrijdag

2 april

Toetsweek examenklassen

week 14 (29)

Locatie: 1931 Congrescentrum –
Oude Engelenseweg 1 - 5222 AA 's-Hertogenbosch

5 april t/m 9 april

Van vrijdag 2 t/m 9 april worden de laatste schriftelijke en mondelinge onderdelen van het Schoolexamen afgenomen.
Voor deze toetsen bestaat géén herkansingsmogelijkheid.
Regelgeving afwezigheid of ziekmelden: zie Pierson Exameninformatie.
maandag

5 april

Tweede Paasdag

vrij

dinsdag

6 april

Toetsweek examenklassen

woensdag

7 april

Toetsweek examenklassen

Locatie: 1931 Congrescentrum –
Oude Engelenseweg 1 - 5222 AA 's-Hertogenbosch

donderdag

8 april

Toetsweek examenklassen

vrijdag

9 april

Toetsweek examenklassen

week 15 (30)
maandag

12 april t/m 16 april
12 april

Les
Inhalen toetsweek examenklassen

dinsdag

13 april

Les
Inhalen toetsweek examenklassen

woensdag

14 april

Les
Inhalen toetsweek examenklassen

donderdag

15 april

Les
Inhalen toetsweek examenklassen

vrijdag

16 april

Les
Inhalen toetsweek examenklassen

week 16 (31)

19 april t/m 23 april

maandag

19 april

Les

dinsdag

20 april

Les

woensdag

21 april

Les

donderdag

22 april

Les
Bibliotheekboeken inleveren

vrijdag

Locatie inhalen toetsweek: nog niet bekend,
informatie volgt z.s.m.

23 april

Voor niet-ingeleverde bibliotheekboeken wordt een
rekening verzonden.

Les
Individueel examenrooster

Einddatum openstaan Magister-app: voor het
vastleggen van wanneer je welk vak in welk tijdvak
(1 of 2) Centraal Examen wilt afleggen. Dit dient
i.o.m. de mentor te gebeuren en opgave via de
Magister app (sluit om 16.00 uur).
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week 17 (32)
maandag

26 april t/m 30 april

26 april

Les
Ontvangst lijst
Schoolexamenresultaten

Controleer deze goed (samen met je ouder(s) en
neem onmiddellijk (dus deze dag) contact op met de
vakdocent als er - naar jouw mening - een fout in zit.
Sommige vervolgopleidingen vragen naar deze lijst
dus bewaar hem goed, want deze lijst wordt slechts
éénmaal verstrekt. Voor een nieuwe uitdraai worden
administratiekosten in rekening gebracht.
vrij

dinsdag

27 april

Koningsdag

woensdag

28 april

Les
Ontvangst en ondertekenen
akkoordverklaring eindcijfers SE
en definitieve studiekeus
doorgeven.

donderdag

29 april

Les

vrijdag

30 april

Les

Week 18 en 19
MEIVAKANTIE

3 mei t/m 14 mei

Je ontvangt de akkoordverklaring waarop jouw
profiel(en), vakkenpakket en SE-cijfers staan
vermeld. Het tijdstip en de lokalen waar dit
plaatsvindt, zullen in het rooster voor deze twee
weken worden opgenomen, houd op die dag ook de
roosterborden in de gaten.
Als je akkoord bent met alle gegevens onderteken je
de akkoordverklaring en levert deze in. Zit er, naar
jouw mening, een fout in de akkoordverklaring, dan
moet je hierover vóór 16.00 uur contact opnemen
met dhr. J. Nagtegaal! Daarna zijn de cijfers
definitief en worden aan de inspectie doorgegeven.

Examentrainingen Lyceo (i.s.m. andere Bossche scholen). Sluiting
inschrijfdatum: 6 april. Datums examentrainingen: 3-4 en 6-7 mei.
Locatie: Sint-Janslyceum. Voor informatie zie www.lyceo.nl.
Daarnaast zijn er ook andere trainingsmogelijkheden zoals
www.examenvoorjou.nl.
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week 20 (33)

17 mei t/m 21 mei

Start Centraal Examen (1e tijdvak). Kwartier voor aanvang aanwezig.
Locatie: 1931 Congrescentrum - Oude Engelenseweg 1 - 5222 AA 's-Hertogenbosch
13:30-16:30 uur bedrijfseconomie
Centraal Examen tijdvak 1
maandag
17 mei
(zie ook onze website of
09:00-12:00 uur Geschiedenis
dinsdag
18 mei
www.mijneindexamen.nl)
13:30-16:00 uur Engels
woensdag
donderdag

19 mei
20 mei

13:30-16:30 uur Nederlands
09:00-12:00 uur Aardrijkskunde
13:30-16:30 uur Natuurkunde

vrijdag

21 mei

09:00-11:30 uur Duits
13:30-16:00 uur Tehatex

week 21 (34) 24 mei t/m 28 mei
maandag

24 mei

Tweede Pinksterdag

vrij

dinsdag

25 mei

13:30-16:00 uur Frans

Centraal Examen tijdvak 1

woensdag

26 mei

13:30-16:30 uur Wiskunde A,B

donderdag

27 mei

13:30-16:30 uur Biologie

vrijdag

28 mei

13:30-16:30 uur Economie

week 22 (35) 31 mei t/m 4 juni
maandag

31 mei

13:30-16:30 uur Scheikunde

Centraal Examen tijdvak 1

dinsdag

1 juni

Les

woensdag

2 juni

Les

donderdag

3 juni

Les

Leerlingen die voor een vak in tijdvak 2 voor de
eerste keer opgaan voor Centraal Examen zijn
verplicht aanwezig in deze lessen.

vrijdag

4 juni

Les

week 23 (36) 7 juni t/m 11 juni
maandag

7 juni

Les

dinsdag

8 juni

Les

woensdag

9 juni

Les

donderdag

10 juni

Uitslag Centraal Examen tijdvak 1

We verwachten na 15.30 uur (d.w.z. na de
uitslagvergadering) de uitslagen te kunnen
meedelen. ALLE kandidaten worden na de
uitslagvergadering door de mentor gebeld. Zorg dat
het goede telefoonnummer bij je mentor bekend is!
Bel niet naar school en bel ook elkaar niet op, dan
worden telefoonlijnen niet bezet gehouden en blijft
iedereen voor de mentor bereikbaar.

vrijdag

11 juni

Kandidaten halen voorlopige
cijferlijst(en) op en leveren
herkansingsformulier in

Om 08.20 uur ontvangen de kandidaten in het OLC
(LUX) een voorlopige cijferlijst.
Alle kandidaten hebben het recht om een herkansing
aan te vragen voor twee vakken, te herkansen in
tijdvak 2 en/of 3. Dus ook als je al bent geslaagd of
als er géén kans meer is om te slagen is dat
toegestaan. Voor het herkansen is het nodig een
herkansingsformulier in te vullen en dezelfde dag
voor 11.30 uur bij dhr. J. Nagtegaal (LUX) in te
leveren.

Leerlingen die voor een vak in tijdvak 2 voor de
eerste keer opgaan voor Centraal Examen zijn
verplicht aanwezig in deze lessen.
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week 24 (37)

14 juni t/m 18 juni

Start Centraal Examen 2e tijdvak en herkansingen. Kwartier voor aanvang aanwezig.
Locatie: 1931 Congrescentrum - Oude Engelenseweg 1 - 5222 AA 's-Hertogenbosch
maandag

14 juni

13:30-16:00 uur Frans

dinsdag

15 juni

09:00-12:00 uur Geschiedenis
13:30-16:30 uur Bedrijfseconomie

woensdag

16 juni

13:30-16:30 uur Nederlands

donderdag

17 juni

09:00-12:00 uur Aardrijkskunde
13:30-16:30 uur Natuurkunde

vrijdag

18 juni

09:00-11:30 uur Duits
13:30-16:30 uur Economie

week 25 (38)

21 juni t/m 25 juni

maandag

21 juni

13:30-16:30 uur Scheikunde

dinsdag

22 juni

13:30-16:30 uur Wiskunde A, B

woensdag

23 juni

13:30-16:30 uur Biologie

donderdag

24 juni

09:00-11:30 uur Tehatex

vrijdag

25 juni

13:30-16:00 uur Engels

week 26 (39)

Centraal Examen tijdvak 2 + herkansingen
(zie ook onze website of www.mijneindexamen.nl)

Centraal Examen tijdvak 2 + herkansingen

28 juni t/m 2 juli

maandag

28 juni

dinsdag

29 juni

woensdag

30 juni

donderdag

1 juli

vrijdag

2 juli

Uitslag Centraal Examen tijdvak 2 We verwachten na 13.00 uur (d.w.z. na de
uitslagvergadering) de uitslagen te kunnen
meedelen. ALLE kandidaten die hebben
deelgenomen aan tijdvak 2 worden na de
uitslagvergadering door de mentor gebeld. Zorg dat
het goede telefoonnummer bij je mentor bekend is!
Bel niet naar school en bel ook elkaar niet op, dan
worden telefoonlijnen niet bezet gehouden en blijft
iedereen voor de mentor bereikbaar.
Kandidaten halen voorlopige
cijferlijst(en) op en leveren
herkansingsformulier in

Om 14.30 uur ontvangen de kandidaten die
deelgenomen hebben aan tijdvak 2 in het OLC
(LUX) een voorlopige cijferlijst.
Alle kandidaten hebben het recht om een herkansing
aan te vragen voor één of twee vakken (afhankelijk
wat je al in tijdvak 2 herkanst hebt). Dus ook als je al
bent geslaagd of als er géén kans meer is om te
slagen is dat toegestaan. Voor het herkansen is het
nodig een herkansingsformulier in te vullen en
dezelfde dag voor 16.00 uur bij dhr. J. Nagtegaal
(LUX) in te leveren.
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week 27 (40)
maandag

5 juli t/m 9 juli
5 juli

Definitief gezakten

Om 08.20 uur worden de gezakte kandidaten
verwacht op de kamer van mevrouw V. Bevers (in
LUX) om de opties voor het komende jaar te
bespreken.

Start 3e tijdvak herkansingen. Kwartier voor aanvang aanwezig.
Locatie: nog niet bekend, informatie volgt z.s.m.
dinsdag

6 juli

09:00-12:00 uur Nederlands
13:30-16:00 uur Tehatex
13:30-16:30 uur Scheikunde
13:30-16:30 uur Biologie
13:30-16:30 uur Geschiedenis

woensdag

7 juli

09:00-12:00 uur Economie
13:30-16:30 uur Natuurkunde
13:30-16:30 uur Aardrijkskunde
13:30-16:30 uur Wiskunde A

donderdag

8 juli

09:00-12:00 uur Wiskunde B
13:30-16:00 uur Engels
13:30-16:00 uur Frans
13:30-16:30 uur Bedrijfseconomie

vrijdag

9 juli

13:30-16:00 uur Duits

week 28 (41)

12 juli t/m 16 juli

maandag

12 juli

dinsdag

13 juli

woensdag

14 juli

donderdag

15 juli

vrijdag

Herkansingen tijdvak 3

16 juli

Uitslag Centraal Examen tijdvak 3 We verwachten na 13.00 uur (d.w.z. na de
uitslagvergadering) de uitslagen te kunnen
meedelen. ALLE kandidaten die hebben
deelgenomen aan tijdvak 3 worden na de
uitslagvergadering door de mentor gebeld. Zorg dat
het goede telefoonnummer bij je mentor bekend is!
Bel niet naar school en bel ook elkaar niet op, dan
worden telefoonlijnen niet bezet gehouden en blijft
iedereen voor de mentor bereikbaar.
Geslaagde examenkandidaten
halen voorlopige cijferlijst(en) op

Om 16.00 uur ontvangen de geslaagde kandidaten
die hebben deelgenomen aan tijdvak 3 van de
mentor een voorlopige cijferlijst.

Definitief gezakten

Om 08.20 uur worden de gezakte kandidaten
verwacht op de kamer van mevrouw V. Bevers (in
LUX) om de opties voor het komende jaar te
bespreken.

Boeken inleveren

Een lijst van in te leveren boeken kun je digitaal
ophalen door met je account in te loggen bij de firma
Van Dijk.
Exacte tijdstippen voor het inleveren van je boeken
ontvang je t.z.t. via de mail.
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week 29 (42)

19 juli t/m 23 juli

maandag

19 juli

dinsdag

20 juli

Diploma-uitreiking

Tijdstip tussen 14.00 – 21.30 uur:
14.00 uur: mentorklas mw. M. van Kerkhoven
15.00 uur: mentorklas mw. D. Hazeleger
16.00 uur: mentorklas mw. C. Schellinger
17.00 uur: mentorklas dhr. R. Verhoeven
18.30 uur: mentorklas: mw. M. Kaelen
19.30 uur: mentorklas dhr. E. Baser
20.30 uur: mentorklas mw. W. Bikker
Natuurlijk zijn hierbij ook je ouder(s)/verzorger(s) of
andere supporters van harte welkom (in totaal
maximaal 2 personen + examenkandidaat).

woensdag

21 juli

donderdag

22 juli

vrijdag

23 juli

beschikbaar bllijven tot eind cursusjaar
Nadrukkelijk wordt vermeld dat de kandidaten zich beschikbaar dienen te houden tot het eind van het cursusjaar voor
herkansing of een mogelijk hernieuwd examen in één of meer vakken.

26 juli t/m 3 september

ZOMERVAKANTIE
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[Bijlage] Toegestane hulpmiddelen bij het Schoolexamen en
Centraal Examen
a. het basispakket
Bij het centraal schriftelijk examen zijn bij ieder vak toegestaan:

eendelig verklarend woordenboek Nederlands

schrijfmaterialen, inclusief millimeterpapier

tekenpotlood (voor het maken van tekeningen en grafieken, niet om mee te schrijven)

blauw en rood kleurpotlood

liniaal met millimeterverdeling

passer

geometrische driehoek

vlakgum

één eenvoudige rekenmachine (er mag geen reserve rekenmachine meegenomen worden)

b. vakspecifieke hulpmiddelen havo
moderne vreemde talen

woordenboek naar en van de vreemde taal, Engels (op verzoek kandidaat)
woordenboek Engels-Engels in plaats van Engels-Nederlands

biologie

een door de CEVO goedgekeurd informatieboek: BINAS, 6e druk

economie, bedrijfseconomie en
management & organisatie

normale (dus géén grafische) rekenmachine

natuurkunde en
scheikunde

normale (dus géén grafische) rekenmachine
een door de CEVO goedgekeurd informatieboek: BINAS, 6e druk

wiskunde A, B en C

één grafische rekenmachine* en met examenstand
roosterpapier in cm2

*Niet toegestaan is het gebruik van apparaten
(grafisch of niet-grafisch) die:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

op het lichtnet aangesloten moeten worden;
tijdens het examen opgeladen moeten worden;
geluidsoverlast veroorzaken;
zijn voorzien van een schrijfrol, alarminstallatie,
dan wel zend- en/of ontvangstmogelijkheden;
alfanumeriek zijn;
grafieken kunnen weergeven in het afleesvenster.

**Toegestane modellen grafische rekenmachines:
Casio
- fx-9860GII (SD) met examenstand: OS 2.07 en hoger
- fx-CG20 met examenstand: OS 2.01 en hoger
- fx-CG50
Texas Instruments
- TI-84 Plus T, basisversie met LED lampje
- TI-84 Plus CE-T vanaf versie OS 5.1.5
- TI-Nspire CX vanaf versie OS 4.4.0.532 (alleen de versie
zonder CAS)

** a. t/m d. geldt óók voor grafische rekenmachines
NB1
NB2
NB3

Op machines die over CAS-functionaliteiten beschikken dient deze functionaliteit te worden geblokkeerd in de
examenstand.
In machines met een SD-slot mag tijdens het CE geen SD-kaart zitten.
Een Hewlett Packard Prime is op onze school NIET toegestaan.
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