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Belangrijke data: 

1 april Deadline aanvragen herkansingen 
9 april Herkansingen en inhaaltoetsen 
19 april Deadline SE-cijfers 

21-22 april Vaststelling en uitreiking SE-cijfers 
23 april Deadline doorgeven spreiding CSE via Magister-app 
3 mei – 14 mei Meivakantie 
17 mei – 1 juni CSE tijdvak 1 
10 juni Uitslagen CSE tijdvak 1 
14 – 25 juni CSE tijdvak 2 
2 juli Uitslagen CSE tijdvak 2 
6 juli – 9 juli CSE tijdvak 3 
12 – 15 juli Uitreikingen eindgetuigschriften, cijferlijsten en diploma’s  
15 juli  Uitslagen CSE tijdvak 3 

 

 

Waar vind ik alle informatie over de examens en regelingen? 

Op de website van het KGC vind je onder ‘Onderwijs’ → ‘Examens’ het examenreglement van 

de school, met daarin alle regels rondom de schoolexamens en Centrale Examens. 

Daarnaast is er een aparte toevoeging met de aanpassingen van dit schooljaar (bijvoorbeeld 

de nieuwe regels rondom de uitslagbepaling). Ook de nieuwsbrieven van de 

examencommissie kun je hier terugvinden.  

Daarnaast zijn er dit jaar verschillende examenwebsites die je kunnen helpen: 

• www.mijneindexamen.nl biedt alle officiële informatie over de centrale examens 

• www.lerenvoorhetexamen.nl kun je alles vinden om je goed voor te bereiden 

• examenkompas.citolab.nl kun je oefenen en analyseren hoe je ervoor staat en wat  

• beter kan 

 

Hoe zit het met de verschillende tijdvakken? 

Dit jaar zal het examen worden afgenomen in drie gedeelten, we noemen dit de drie 

tijdvakken. Direct na de meivakantie begint het eerste tijdvak, deze is bedoeld voor de 

reguliere eerste afnames. Zo’n twee weken later begint het tweede tijdvak. In het tweede 

tijdvak kun je reguliere examens doen, maar kunnen er ook al herexamens worden 

gemaakt. Het derde tijdvak is alleen bedoeld voor de herexamens. Er is géén vierde tijdvak 

in augustus.  

  



 

Hoe moet ik doorgeven dat ik mijn examens wil spreiden over de eerste twee tijdvakken?  

Dit jaar mag je zelf bepalen welke examens je in het eerste (mei) en welke examens je in 

het tweede tijdvak (juni) wilt afleggen. Tot en met 23 april kun je dit doorgeven via de 

Magister-app op je mobiel. Daarna wordt deze optie dichtgezet. Na 23 april zullen er hierin 

geen wijzigingen meer worden doorgevoerd. Standaard staan alle examens op het eerste 

tijdvak. Dus als je niets doorgeeft gaan we er van uit dat jij al jouw examens in het eerste 

tijdvak maakt.  

 

Hoe kom ik mijn persoonlijke examenrooster te weten? 

Uiterlijk 30 april krijg je van de examencommissie jouw persoonlijke rooster doorgestuurd 

waarop staat welk vak je in welk tijdvak gaat doen. Ook krijg je van ons te horen in welk 

lokaal het examen zal zijn. Dit mailen we naar jouw school-emailadres.  

 

Roosters Centrale examens 

De afname van de centrale eindexamens wordt door de overheid ingeroosterd. Zie hiervoor 

het onderstaande schema. Het kan zijn dat in verband met Coronamaatregelen hiervan 

wordt afgeweken. Het is daarom niet verstandig om een vroege vakantie te plannen, 

aangezien het mogelijk is dat door het inzetten van het noodscenario Corona, één of 

meerdere centrale examens worden uitgesteld. 

ROOSTER TV1 (reguliere afnames) 

   MAVO HAVO VWO 

   OCHTEND MIDDAG OCHTEND MIDDAG OCHTEND MIDDAG 

M 17-mei TV1  NE    WI 

D 18-mei TV1  WI GS EN GS FA 

W 19-mei TV1   KUA NE  BI 

D 20-mei TV1  NASK AK NA  EN 

V 21-mei TV1  EC DU   NE 

M 24-mei pinksteren       

D 25-mei TV1    FA  EC 

W 26-mei TV1 DU BI  WI  SK 

D 27-mei TV1  EN  BI DU  

V 28-mei TV1  BV  EC AK NA 

M 31-mei TV1    SK KUA  

 

ROOSTER TV2 (reguliere afnames en herkansingen TV1) 

M 14-jun TV2  NE  FA  NE 

D 15-jun TV2  WI GS  GS SK 

W 16-jun TV2 AK BV KUA NE  BI 

D 17-jun TV2  NASK AK NA  EN 

V 18-jun TV2  EC DU EC  WI 

M 21-jun TV2    SK KUA EC 

D 22-jun TV2 DU BI  WI AK NA 

W 23-jun TV2  EN  BI DU  

D 24-jun TV2       

V 25-jun TV2    EN  FA 



 

 

ROOSTER TV3 (herkansingen TV1 en TV2) 

D 6-jul TV3 NE  NE/KUA SK/BI/GS NE NA/SK/GS 

W 7-jul TV3 
WI BI/NASK EC 

WIA/NA/A
K 

WIB WIA/BI 

D 8-jul TV3 EC EN WIB FA/EN EC/KUA FA/EN/AK 

V 9-jul TV3 BV*   DU  DU 

*aangewezen vak, vak wordt op een andere locatie afgenomen.  

 

Wat moet ik doen als ik ziek ben, of vanwege Corona thuis moet blijven? 

Als je door ziekte niet aanwezig kunt zijn bij een examen moet je dit zo snel mogelijk van 

tevoren telefonisch laten weten aan de examencommissie of aan de rector. Het is dus niet 

voldoende om dit in te spreken bij de absentielijn!  

 

Hoe kom ik mijn cijfers te weten na het tweede tijdvak?  

Na de afname van een examen wordt het werk nagekeken door twee docenten, jouw eigen 

docent en een docent van een andere school. Samen bepalen zij hoeveel punten jij hebt 

behaald.  

Op de uitslagendag van het tweede tijdvak op vrijdag 2 juli worden in de ochtend de cijfers 

van de Centrale Examens berekend door de examencommissie.  

• We gaan berekenen of je geslaagd bent. Dit doen we op basis van de slaag-

zakregeling. Als je niet direct bent geslaagd kijken we of je, door het wegstrepen van 

een niet-kernvak, alsnog geslaagd bent. 

• Tussen 11.00 uur en 13.00 uur word je gebeld met de uitslag, geslaagd of (nog) niet 

geslaagd. 

• (Nog) niet geslaagd? Mavo-leerlingen worden om 14.00 uur op school verwacht in 

lokaal 0.33. Havo- en vwo-leerlingen worden om 15.00 uur verwacht in lokaal 0.33. 

In overleg met de examencommissie wordt dan gekeken welke mogelijkheden er 

eventueel zijn om alsnog te kunnen slagen, en welk(e) vak(ken) je hiervoor moet 

herkansen in het derde tijdvak. De decanen zullen ook aanwezig zijn om advies te 

kunnen geven rondom doorstroom naar vavo. Rond 16.00 uur is de bijeenkomst in de 

kantine voor de overige leerlingen, je bepaalt zelf of je daar ook bij wilt zijn.  

• Geslaagd? Je wordt om 16.00 uur op school verwacht in de kantine. Daar kun je jouw 

cijferlijst ophalen en je klasgenoten ontmoeten. Ook kun je doorgeven of je een 

herkansing wil doen in het derde tijdvak om een vak te verbeteren.  

De uitslagen van het derde tijdvak worden pas bekend in de week van de uitreikingen (15 

juli). Voor leerlingen die gebruik hebben gemaakt van het derde tijdvak geldt dat zij allemaal 

’s ochtends worden gebeld. Leerlingen die op 13 en 14 juli hun eindgetuigschrift al hebben 

gekregen kunnen in de loop van de middag hun definitieve cijferlijst en eventueel hun 

diploma komen ophalen. Voor de leerlingen die op 15 juli hun uitreiking hebben worden deze 

bij het eindgetuigschrift toegevoegd.   

 



 

Hoeveel herkansingen mag ik doen?  

Dit jaar heeft elke leerling recht om twee vakken te herkansen. Je mag dus niet hetzelfde 

vak tweemaal herkansen. Bij de Centrale Examens geldt dat het hoogst behaalde cijfer telt. 

Als je een vak in het eerste tijdvak hebt gedaan mag je zelf kiezen of je de herkansing in het 

tweede of in het derde tijdvak wilt doen.  

 

Hoe moet ik doorgeven of ik een herkansing wil doen?  

Op de uitslagendagen van het eerst en tweede tijdvak (10 juni en 2 juli) moet je op school je 

cijferlijst op komen halen. Je kunt dan ook doorgeven of en welk vak je wilt herkansen en 

(indien van toepassing) in welk tijdvak je dit wilt doen. Wil je een vak in het derde tijdvak 

herkansen dan moet je die uiterlijk op 2 juli 16.30 uur doorgeven. Je kunt hierover advies 

vragen aan en overleggen met de examencommissie en docenten.  

 

Hoe werkt het ‘wegstrepen’? 

Dit jaar is het mogelijk om één eindcijfer niet mee te laten tellen bij het bepalen van de 

uitslag. Dit wordt het wegstrepen genoemd. Een eindcijfer van een kernvak kan niet worden 

weggestreept (mavo: Nederlands, havo en vwo: Nederlands, Engels en Wiskunde). Het cijfer 

van het weggestreepte vak komt overigens wel op jouw officiële cijferlijst te staan. Maar 

het telt dus niet mee voor het behalen van het diploma. 

Wegstrepen kan pas als het hele (school)examen gedaan is, alle onderdelen moeten dus 

afgesloten zijn. Voor het schoolexamen betekend dit dat bijvoorbeeld alle handelingsdelen 

moeten zijn afgerond en voor alle andere onderdelen moet er een cijfer staan. Als een 

leerling na het afleggen van al zijn examens niet geslaagd is zal de examencommissie 

bekijken of het wegstrepen van één eindcijfer alsnog kan leiden tot een positieve uitslag. Op 

de dagen van de uitslagbepaling (TV1: 10 juni, TV2: 2 en TV3: 15 juli) zal de examencommissie 

dit berekenen en ook met de betreffende leerlingen dit bespreken.  

 

Waar kan ik terecht met vragen? 

De examencommissie heeft haar werkplek achterin de gang bij de receptie. We zijn daar 

vaak aanwezig, en elke maandagmiddag hebben wij daar een inloopspreekuur. Daar kun je 

terecht met alle vragen over PTA’s, herkansingen, examens en alle andere zaken die met 

het examentraject te maken hebben. Mailen kan natuurlijk ook naar: 

examencommissie@kgcnijmegen.nl.  

 

Met vriendelijke groet,  

Namens de examencommissie, 

 

T. Bernsen 

L. Bongers  

B. Maduro 
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