
Instructie Centraal Examen
havo en vwo

2021



Lees dit document goed door.

Belangrijk:

Heeft de school het juiste telefoonnummer waarop je bereikbaar
bent?

Dit jaar zijn er drie tijdvakken ingepland vanwege de corona
maatregelen. Het is verstandig om in deze gehele periode geen
vakanties te plannen.



Exameninstructie en belangrijke data:

1. Alle examens tijdens het eerste tijdvak vinden plaats in Sporthal De Zijde.
(Uitzondering zijn de kunstvak examens, die vinden plaats in school).

2. Samen met Melanchthon Bergschenhoek gebruiken we de hal op de begane grond.
Tussen de examenkandidaten van Wolfert Lyceum en Melanchthon Bergschenhoek
hangt een flexibele wand.

3. Zorg dat je op tijd in de examenzaal van de sporthal bent - minstens 15 minuten voor
het tijdstip van aanvang van elk examen. Als je te laat komt, krijg je geen extra tijd
toegewezen. Als je 30 minuten of meer te laat komt, word je niet meer toegelaten. Als
het examen eenmaal gestart is, mag je de zaal alleen onder begeleiding van een
surveillant verlaten.

4. Als je niet aan het examen kunt deelnemen wegens ziekte of een andere ernstige
reden, moet je dat melden voor aanvang van elk onderdeel van het examen bij de
receptie. tel: 010 - 3401440.

5. Havo en vwo zitten in dezelfde zaal. De eindtijd van examens verschilt soms. Het
binnenkomen en verlaten van de zaal gebeurt in stilte. Pas buiten de sporthal mag
gepraat worden.

6. Schrijf op alle in te leveren papieren je examennummer. Je plaats in de examenzaal is
aangeduid met een kaartje waarop je naam, je examennummer en eventueel extra
faciliteiten staan vermeld. Daarnaast ligt je schoolpas.

7. Alle examens maak je een balpen. Gebruik nooit tipp-ex.

8. Controleer bij Cito-antwoordbladen of het goede formulier op je tafel ligt. Vul bij elk
nummer met balpen het juiste vakje in. Nooit meer dan één vakje invullen! Streep door
bij fouten.

9. Bij het inleveren van je examenwerk noteert de surveillant hoeveel antwoordbladen je
inlevert.

10. De examens voor leerlingen met extra tijd vinden niet plaats in een aparte ruimte maar
aan de zijkant van de hal.

11. Leerling met dyslexie die met een daisy-cd werken, werken met een laptop. Zij nemen
een eigen koptelefoon mee.

12. Zorg voor goed schrijfgerei. Zie tabel toegestane hulpmiddelen. Lenen van elkaar
tijdens het examen is niet toegestaan.

13. Een rekenmachine moet aan bepaalde eisen voldoen. Je mag niet voor ieder vak een
grafische rekenmachine gebruiken. Koop nieuwe batterijen voor je rekenmachine. Het
is niet toegestaan om twee (grafische)rekenmachines mee te nemen!

14. Het is verplicht om de nieuwste software met nieuwste examenstand te installeren op
je grafische rekenmachine. De instructies zijn hier te vinden. De link is direct naar de

https://www.casio-educatie.nl/rekenmachines-applicaties/het-updaten-van-de-casio-grafische-rekenmachine-naar-een-versie-met-de-nl-examenstand/


Casio CG50. Heb je een oud model dan moet je even doorklikken.De examenstand
activeer je door: 8 + → + on
Alle uitkomsten van goniometrische berekeningen en berekeningen met wortels op de
grafische rekenmachines moeten in decimale getallen worden weergegeven.

15. Als een examen bestaat uit open vragen en meerkeuzevragen, worden alle vragen
beantwoord op het gewone examenpapier van school met een zwarte of blauwe
balpen. Als antwoord moet je dan het nummer van de vraag en de letter van het juiste
antwoord met een HOOFDLETTER schrijven.

16. Zorg dat je voor de diverse vakken de juiste hulpmiddelen bij je hebt. Zie hieronder de
lijst voor hulpmiddelen. Tabellenboeken, atlassen en woordenboeken worden door
school verstrekt. Je mag geen eigen exemplaren gebruiken.

17. Op je tafel mag tijdens het examen geen etui liggen. Je rekenmachine moet ontdaan
zijn van de hoes.

18. Het is verboden een mobiele telefoon tijdens het examen in je bezit te hebben. Je laat
je telefoon (uit!) achter in de kleedkamer.

19. Je mag geen horloge om, dit omdat we niet bij iedereen kunnen controleren of deze in
verbinding staat met internet. In de zaal hangt een grote klok. Je mag wel een klokje
meenemen. Let op dat dit klokje niet tikt.

20. Jassen, tassen, etuis en hoezen van rekenmachines zijn niet toegestaan in de
examenzaal. Deze laat je achter in de kleedkamer van de sporthal. De kleedkamers
worden afgesloten, de gang-surveillanten beschikken over een sleutel.

21. Eten en drinken is toegestaan tijdens het examen. Voorwaarde is dat de verpakking
niet kraakt en doorzichtig is. Blikjes en flesjes mag je meenemen en maak je open
voordat je naar binnen gaat.

22. Gedurende het examen mag je niet opstaan. Je kunt de aandacht trekken van een
surveillant(e) door je hand op te steken. Het eerste uur (60 minuten) mag je de zaal
niet verlaten. Gedurende de laatste 15 minuten vóór het einde van de zitting mag je
het gemaakte werk niet meer inleveren en de zaal niet verlaten.

23. Als je het werk hebt ingeleverd en je de zaal verlaten hebt, mag je niet meer terug.
Ook niet als je bijvoorbeeld dan pas ontdekt dat je bepaalde opgaven niet gemaakt
hebt. Let goed op het aantal opgaven!

24. Je bent zelf verantwoordelijk voor het inleveren van alle uitwerkingen en eventuele
werkbladen. Mocht blijken dat je een blad vergeten bent, dan heb je geen verhaal
meer. Kladwerk wordt niet beoordeeld.

25. Aan het einde van de zitting mag je pas vertrekken als het werk van iedereen is
opgehaald en er toestemming is gegeven om de zaal te verlaten.

26. De examenopgaven mag je, als je voor het einde van het examen weggaat, niet
meenemen. Na afloop van de zitting kun je de opgaven bij de mediatheek ophalen.
Zorg ervoor dat je naam duidelijk vermeld is.



27. Werk je eerst op kladpapier? Houd je tijd goed in de gaten! Neem de juiste antwoorden
over bijvoorbeeld in het laatste half uur.



Toegestane hulpmiddelen havo en vwo 2021

Vak hulpmiddel

alle vakken Basispakket, bestaande uit:
- schrijfmateriaal inclusief millimeterpapier
- tekenpotlood
- blauw en rood kleurpotlood
- liniaal met millimeterverdeling
- passer
- nietmachine*
- geometrische driehoek
- vlakgum
- rekenmachine

alle schriftelijke examens Eendelig verklarend woordenboek
Nederlands of Eendelig woordenboek
Nederlands-thuistaal en
thuistaal-Nederlands

Fries, moderne vreemde talen Woordenboek naar en van de doeltaal; Bij
Engels: (op verzoek kandidaat) daarnaast
ook woordenboek EngelsEngels

Latijn, Grieks Latijns resp. Grieks woordenboek

wiskunde A, B, C - grafische rekenmachine
- roosterpapier in cm2

biologie, natuurkunde, scheikunde - goedgekeurd informatieboek: Binas 6e
editie of Sciencedata

aardrijkskunde Een atlas is niet langer toegestaan bij het
centraal examen muziek

kunst (algemeen) Computer


