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Belangrijke data voordat 
we op eindexamen gaan

• 11 april herkansing SE4.3 
• 16 april definitieve cijferlijst SE 

mee naar huis + 
akkoordverklaring  

• voor woensdag 17 april 
eventuele onjuistheden 

doorgeven aan administratie 
• 18 april worden definitieve cijfers 

naar Bron verstuurd 



 Voorbereiding op het centraal examen



Het centraal eindexamen
Wanneer ben je geslaagd? 

• Gemiddeld cijfer centrale examens is 5.5 of 
hoger 

• Nederlands is afgerond een 5 of hoger  

• eindcijfers en combinatiecijfers een 6 of hoger 
zijn, of; 

•  een 5 hebt en voor de rest 6 of hoger, of;



• je een 4 hebt, een 7 of hoger en voor de rest 6 of 
hoger, of; 

• je twee keer een 5 hebt, een 7 of hoger en voor de 
rest 6 of hoger; 

• geen enkel eindcijfer een 3 of lager is. 

• de rekentoets moet afgelegd zijn 

• profielwerkstuk, ckv en lo1 moeten v zijn 

• loopbaandossier moet gevuld zijn



Centraal examen behaald?



Centraal examen behaald?



Belangrijke zaken tijdens het 
examen 

• Wees op tijd 

• Zorg voor juiste materialen  

• Mobiele telefoon / 
smartwatch / horloges 

• Ziekmelden



Belangrijke data omtrent 
uitslag examen

woensdag 12 juni 

•  uitslag (bereikbaar tussen 14.00 en 16.00 uur) 

• helaas gezakt: afspraak met mentor ivm mogelijke herkansing 

• geslaagd: om 17.00 uur ontvangst in de aula 

donderdag 13 juni 2019 

• aanvraag strookje herkansing inleveren  

• vakantie?  



Belangrijke data omtrent  
herkansing (tijdvak 2)

• Data 17 juni tot en met 20 juni  

• Uitslag 28 juni (tot 14.00 uur)





Handige websites

• https://www.laks.nl/  

• https://www.examenblad.nl/ 

• https://www.mijneindexamen.nl/select/ 

https://www.laks.nl/
https://www.examenblad.nl/
https://www.mijneindexamen.nl/select/


Diploma 
uitreiking

Donderdag 4 juli 2019 om 
20.00 uur




