
CENTRAAL EXAMEN
2022

Examenkandidaten
Lees deze informatie die betrekking heeft op het komende examen aandachtig door.
Mocht je vragen hebben, neem dan zo snel mogelijk contact op met je afdelingsleider
of de examensecretaris.
Sterkte en veel succes met je examen.

De heer T. Wakker (mavo)
Mevrouw P. Borsboom (havo)
Mevrouw A. Klein (vwo)
De heer E. van Neer (examensecretaris)
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Voorwoord

Beste examenkandidaat,

In dit boekje staat alle informatie die je nodig hebt om op juiste wijze aan het
Centraal Examen deel te nemen.

Tijdens het examen gelden strenge regels over wat wel en niet mag. Breng jezelf en
anderen niet in problemen en houd je aan deze regels.

Tenslotte: bij examen doen hoort een beetje spanning, niet te veel en niet te weinig.
Zorg daarom in deze periode goed voor jezelf.

Ik wens jullie allemaal heel veel succes bij de examens.

De heer E.P.R. van Neer
Examensecretaris

evneer@gsf.nl
0294-805279
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Reglement voor het Centraal Examen

De officiële regels staan in het Examenreglement GSF 2021-2022 havo/vwo/vmbo.
Dit reglement is te vinden op de website van het Vechtstede College, hier.
De belangrijkste praktische afspraken en regels staan hieronder.

mavo / havo / vwo
1 Je moet tenminste 15 minuten voor de aanvang van elk examen aanwezig

zijn.

2 Als je te laat komt, mag je uiterlijk tot een half uur na het tijdstip van opening
van het examen tot het examenlokaal worden toegelaten. Je mag het werk
dan niet later inleveren dan de anderen. Ben je meer dan 30 minuten te laat,
dan moet je dat examen in het volgende tijdvak maken.

3 Het werk wordt gemaakt met een zwarte of blauwe fineliner of balpen op
papier van de school. Het papier wordt door de school verstrekt.
Gebruik van tekstverwijderaar, bijvoorbeeld Tipp-Ex, is niet toegestaan
(het werk wordt hierdoor ongeldig).
Schrijven met potlood is niet toegestaan, behalve bij het maken van grafieken.
Overige toegestane hulpmiddelen staan in een aparte paragraaf in dit boekje.

4 Je gaat aan het tafeltje zitten waarop het kaartje ligt met jouw naam.

5 Je schrijft aan de bovenkant van elk papier je examennummer en ook je naam
op de aangegeven plaats. Voorzie dus ook het kladpapier en de bladen met
opgaven van je naam en je examennummer. Jouw examennummer staat op
het kaartje dat op jouw tafel ligt.

6 Het is toegestaan in de examenzaal meegebracht drinken te nuttigen. Drinken
mag alleen uit afsluitbare flesjes met schroefdop.

7 Het is kandidaten niet toegestaan in de gymzaal of examenlokalen waarin een
toets of een examen wordt afgelegd, iets anders mee te nemen dan
schrijfgereedschap en hulpmiddelen voor zover deze voor het afleggen van
desbetreffende toets of examen toegestaan zijn. Bijvoorbeeld tassen, jassen,
communicatiemiddelen en beeld- en geluidsdragers mogen niet in het
examenlokaal meegenomen worden. Al het te gebruiken papier wordt door de
school verstrekt.
Jassen en tassen moet je achterlaten in de kleedkamers of je kluisje (locker).
Kandidaten mogen geen telefoon en/of smartwatch meenemen in de gymzaal
of het examenlokaal.
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8 Gedurende het examen mag je niet zonder toestemming de gymzaal of het
examenlokaal verlaten. Wie klaar is, mag weggaan, maar pas nadat er een
uur examentijd verstreken is. Het laatste kwartier van de zitting vertrekt
niemand. Het ingaan van het laatste kwartier van de zitting wordt door één der
surveillanten aangekondigd.

9 Als je eerder dan een kwartier voor het einde van een examenzitting klaar
bent, lever je jouw examenwerk samen met de opgaven en het kladwerk in.
Na de examenzitting kan je de opgaven en het kladpapier ophalen tegenover
het OSB, als je tenminste jouw naam op de opgaven en het kladpapier hebt
geschreven.

10 Door je hand op te steken, geef je te kennen dat je naar het toilet moet. Na
toestemming van de surveillant begeleidt hij of zij jou naar het toilet.

11 Indien jij je ten aanzien van het schriftelijke werk aan enig onregelmatigheid
schuldig maakt, kan de rector maatregelen nemen zoals staan vermeld in
artikel 6 van het examenreglement van de GSF. In artikel 7 en 8 van het
examenreglement staat hoe je in beroep kan gaan tegen de beslissing van de
rector.
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Toelichting bij het reglement

In de eerste plaats ben je 15 minuten voor aanvang van het examen in het
examenlokaal / de gymzaal. Op je tafel in de examenzaal ligt een kaartje met je
examennummer. Ga aan die tafel zitten en installeer je.

Bij aanvang van het examen wordt de envelop met de opgaven gecontroleerd. Het
pakket moet gesloten zijn, anders is het examen ongeldig. Daarnaast wordt
gecontroleerd of de juiste opgaven in de envelop zitten.
Vanaf dit moment heerst er absolute rust en is het stil.

De opgaven worden uitgedeeld door de surveillanten. Het blijft stil. De concentratie
van de surveillanten en de kandidaten mag nooit verstoord worden.

Het controleren van de toegestane hulpmiddelen begint 10 minuten voor aanvang
van het examen. Je hoort dan op de toegewezen plaats te zitten en daar te blijven.

Het uitdelen van de examens begint 5 minuten voor aanvang van het examen. Vanaf
het begin van het uitdelen worden de deuren gesloten en wordt niemand meer
toegelaten.

Wanneer je denkt dat er een fout in een opgave zit, maak je een notitie op je
werkblad. Je vraagt niets aan de surveillanten. De geconstateerde fout wordt dan
door de docent tijdens het nakijken opgemerkt en vergeleken met de constateringen
van anderen. In de opgaven zitten zelden fouten. Mocht het toch zo zijn, dan wordt
de beoordeling aangepast. Zorg ervoor dat je ook die opgave zo goed mogelijk
maakt. Het kan ook zijn, dat je iets over het hoofd ziet. Nogmaals: je verstoort de rust
niet.

Die absolute rust handhaaf je ook als je eerder klaar bent en alvast de ruimte verlaat.
Je mag de ruimte pas een uur na aanvang verlaten. Het laatste kwartier mag je niet
meer weg.

Tijdens het examen mag je niets van een ander lenen. Zorg er daarom voor dat je
alles wat je nodig hebt, de dag voor het examen al gecontroleerd hebt.

Ben je klaar? Verzamel dan al je werk, leg bij elkaar wat bij elkaar hoort en maak er
één pakket van. Je brengt het vervolgens naar de inname tafel voor in de
examenzaal en laat het door een van de surveillanten registreren.
Zet duidelijk op het kladwerk dat het klad is. Je bent zelf verantwoordelijk voor het
zorgvuldig inleveren van het gemaakte examenwerk.

Ben je klaar en zijn er nog minder dan 15 minuten te gaan tot het einde van de
zitting, dan blijf je zitten en je handhaaft de absolute stilte tot al het werk is opgehaald
en de surveillant het teken geeft dat je mag vertrekken.
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Te laat of ziek

Kom je minder dan 30 minuten te laat, dan mag je pas een kwartier na aanvang van
het examen toegelaten worden tot de ruimte waarin het examen wordt gehouden. Je
verliest elk recht op extra tijd. Ook nu geldt dat je de rust respecteert.

Kom je meer dan 30 minuten te laat bij een examen, dan heb je geen toegang meer.
Meld je bij jouw afdelingsleider of de examensecretaris. Het gemiste onderdeel van
het examen mag je niet meer maken; je wordt verwezen naar het volgende tijdvak.

Hetzelfde geldt bij ziekte. Meld je bij jouw afdelingsleider of bij de examensecretaris.
Je wordt verwezen naar het volgende tijdvak.
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Tips

1 Lees het examenreglement goed door.

2 Let op de aanvangstijden van de verschillende examens.

3 Zorg dat je zelf goede en voldoende pennen, potloden en zo nodig andere
hulpmiddelen bij je hebt zoals batterijen.

4 Woordenboeken mogen geen toegevoegde informatie bevatten. Binas mag
ook geen toegevoegde informatie bevatten (dus ook geen post-it of stickers).
Deze worden gecontroleerd.

5 Lees de opgaven rustig en zorgvuldig door, voordat je begint.

6 Ga door naar de volgende vraag als je een opgave niet begrijpt.

7 Schrijf goed leesbaar.

8 Kijk je werk goed na voordat je het inlevert.

9 Als je het overschrijven in het net niet afkrijgt, bijvoorbeeld bij een
opstel/samenvatting, lever dan ook het klad in. Zet er je naam en je
examennummer op.

10 Als je eerder klaar bent en weg mag, verlaat dan het lokaal zó, dat anderen er
geen last van hebben.

Ga niet in de nabije omgeving van de examenzaal het examen met anderen
bespreken. Dat is zeer storend voor de kandidaten die nog aan het werk zijn. Meteen
naar buiten dus!
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Toegestane hulpmiddelen bij het Centraal Examen

Zie voor toegestane hulpmiddelen:
Mavo: hier
Havo/vwo: hier

De school vraagt de kandidaten de onderstaande voorgeschreven
hulpmiddelen mee te nemen:

MAVO

vak Hulpmiddel
Alle vakken Basispakket, bestaande uit:

- schrijfmateriaal
- tekenpotlood
- blauw en rood kleurpotlood
- liniaal met millimeterverdeling
- passer
- nietmachine
- geometrische driehoek
- vlakgum
- rekenmachine, zie link toegestane hulpmiddelen.

Alle schriftelijke
examens

Eendelig verklarend woordenboek Nederlands
of
Eendelig woordenboek Nederlands-thuistaal en
thuistaal-Nederlands
zie link toegestane hulpmiddelen

Moderne vreemde
talen

Woordenboek naar en van de doeltaal. Bij Engels: (op verzoek
kandidaat) daarnaast ook woordenboek Engels-Engels; zie link
toegestane hulpmiddelen.

wiskunde Naast of in plaats van de geometrische driehoek: een windroos

nask 1 en 2 BINAS vmbo-kgt, informatieboek voor nask 1 en nask 2 (2e

editie, ISBN978.90.01.80069.7).
Zie link toegestane hulpmiddelen voor errata.
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HAVO/VWO

Vak

Alle vakken Basispakket, bestaande uit:
- schrijfmateriaal inclusief millimeterpapier
- tekenpotlood
- blauw en rood kleurpotlood
- liniaal met millimeterverdeling
- passer
- nietmachine
- geometrische driehoek
- vlakgum
- rekenmachine
- zie link toegestane hulpmiddelen.

Alle schriftelijke
examens

Eendelig verklarend woordenboek Nederlands
of
Eendelig woordenboek Nederlands-thuistaal en
thuistaal-Nederlands
zie link toegestane hulpmiddelen

Moderne vreemde
talen

Woordenboek naar en van de doeltaal. Bij Engels: (op verzoek
kandidaat) daarnaast ook woordenboek Engels-Engels; zie ook
link toegestane hulpmiddelen.

Wiskunde A, B, C Grafische rekenmachine, zie toelichting toegestane
hulpmiddelen in de link.
Let op: de rekenmachine moet tijdens het examen op de
examenstand staan.

Natuurkunde
scheikunde,
biologie

Goedgekeurd informatieboek: Binas 6e editie druk
Zie link toegestane hulpmiddelen.
Zie ook link toegestane hulpmiddelen voor errata.

kunst (algemeen) computer
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Slaag-zak regeling

MAVO
De kandidaat die eindexamen mavo heeft afgelegd, is geslaagd:

1 Het gemiddelde van al je centraal examencijfers is 5,5 of hoger

én

2 Je eindcijfer voor Nederlands is 5 of hoger

én

3 Kunstvakken inclusief ckv, lichamelijke opvoeding en het profielwerkstuk zijn
beoordeeld met een ‘voldoende’ of ‘goed’

én

4 Je eindcijfers voldoen aan de volgende eisen:
- al je eindcijfers zijn 6 of hoger, of
- je hebt één 5 en al je andere eindcijfers zijn 6 of hoger, of
- je hebt één 4 en al je andere eindcijfers zijn 6 of hoger, waarvan
er ten minste één 7 of hoger is, of
- je hebt twee 5-en en al je andere eindcijfers zijn 6 of hoger,
waarvan er ten minste één 7 of hoger is

LET OP: Je cijfer voor maatschappijleer telt mee in de uitslagregeling.
Maar natuurlijk niet bij het gemiddelde van al je centraal examencijfers, want voor
maatschappijleer doe je geen centraal examen. Een 3 of lager als eindcijfer voor een
vak mag niet.

Voor leerlingen zonder wiskunde:
Het behaalde cijfer voor het vak rekenen maakt geen onderdeel uit van deze
regeling.
Uitslagbepaling zie ook: hier

Overgangsbepaling in verband met Corona, geldig 2021-2022:
Indien dat nodig is om de kandidaat te laten slagen, laten de rector en de
secretaris van het eindexamen bij de bepaling van de definitieve uitslag het
eindcijfer van één vak buiten beschouwing (niet zijnde een kernvak).

Wil je cum laude slagen op het vmbo-TL? Dan moet je aan de volgende eisen
voldoen:
Het gemiddelde van de volgende vakken moet minimaal een 8,0 zijn. Bij een 7,99
gemiddeld is er geen sprake van cum laude.

- de vakken Nederlands, Engels en maatschappijleer, én de vakken van het
profieldeel, én het hoogste cijfer uit het vrije deel.

Geen enkel eindcijfer is lager dan een 6.
Eventuele extra vakken worden buiten beschouwing gelaten. Een 5 voor een extra
vak vormt dus geen probleem voor cum laude.
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HAVO

De kandidaat die eindexamen havo heeft afgelegd en het centraal examen voor alle
vakken heeft afgelegd binnen een schooljaar, is geslaagd indien:

1 Het gemiddelde van al je centraal examencijfers is 5,5 of hoger

én

2 Je voldoet aan de kernvakkenregel: bij je eindcijfers in het rijtje
Nederlands, Engels en wiskunde komt ten hoogste één 5 voor
(dus één 5 en verder 6 of hoger of alle drie 6 of hoger)

én

3 Je eindcijfers voldoen aan de volgende eisen:
- al je eindcijfers zijn 6 of hoger, of
- je hebt één 5 en al je andere eindcijfers zijn 6 of hoger, of
- je hebt één 4 en al je andere eindcijfers zijn 6 of hoger én het gemiddelde
van al je cijfers is ten minste 6,0, of
- je hebt twee 5-en of één 5 en één 4 en al je andere eindcijfers zijn 6 of hoger
én het gemiddelde van al je cijfers is ten minste 6,0
Belangrijk: de rekentoets telt niet mee voor deze regel.

LET OP
Een 3 of lager als eindcijfer voor een vak mag niet! Ook niet voor één van de vakken
van het combinatiecijfer.
Voor leerlingen zonder wiskunde:
Het behaalde cijfer voor het vak rekenen maakt geen onderdeel uit van deze
regeling.

Zie ook: hier

Overgangsbepaling in verband met Corona, geldig 2021-2022:
Indien dat nodig is om de kandidaat te laten slagen, laten de rector en de
secretaris van het eindexamen bij de bepaling van de definitieve uitslag het
eindcijfer van één vak buiten beschouwing (niet zijnde een kernvak).

Wil je cum laude slagen op de havo? Dan moet je aan de volgende eisen voldoen:
Het gemiddelde van de volgende vakken moet minimaal een 8,0 zijn. Bij een 7,99
gemiddeld is er geen sprake van cum laude.

- de vakken in het gemeenschappelijke deel, én
- de vakken in het profieldeel, én
- het hoogste cijfer uit het vrije deel.

Geen enkel eindcijfer is lager dan een 6.
Het combinatiecijfer mag niet lager zijn dan een 6, maar hier geldt dat de individuele
cijfers voor de samenstellende vakken wel lager dan een 6 mogen zijn.
Eventuele extra vakken worden buiten beschouwing gelaten. Een 6 voor een extra
vak vormt dus geen probleem voor cum laude.
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VWO

De kandidaat die eindexamen vwo heeft afgelegd en het centraal examen voor alle
vakken heeft afgelegd binnen een schooljaar, is geslaagd indien:

1 Het gemiddelde van al je centraal examencijfers is 5,5 of hoger

én

2 Je voldoet aan de kernvakkenregel: bij je eindcijfers in het rijtje
Nederlands, Engels en wiskunde komt ten hoogste één 5 voor
(dus één 5 en verder 6 of hoger of alle drie 6 of hoger)

én

3 Je eindcijfers voldoen aan de volgende eisen:
- al je eindcijfers zijn 6 of hoger, of
- je hebt één 5 en al je andere eindcijfers zijn 6 of hoger, of
- je hebt één 4 en al je andere eindcijfers zijn 6 of hoger én het gemiddelde
van al je cijfers is ten minste 6,0, of
- je hebt twee 5-en of één 5 en één 4 en al je andere eindcijfers zijn 6 of hoger
én het gemiddelde van al je cijfers is ten minste 6,0
Belangrijk: de rekentoets telt niet mee voor deze regel

LET OP
Een 3 of lager als eindcijfer voor een vak mag niet! Ook niet voor één van de vakken
van het combinatiecijfer.
Zie ook: hier

Overgangsbepaling in verband met Corona, geldig 2021-2022:
Indien dat nodig is om de kandidaat te laten slagen, laten de rector en de
secretaris van het eindexamen bij de bepaling van de definitieve uitslag het
eindcijfer van één vak buiten beschouwing (niet zijnde een kernvak).

Wil je cum laude slagen op het vwo? Dan moet je aan de volgende eisen voldoen:
Het gemiddelde van de volgende vakken moet minimaal een 8,0 zijn. Bij een 7,99
gemiddeld is er geen sprake van cum laude.

- de vakken in het gemeenschappelijke deel, én
- de vakken in het profieldeel, én
- het hoogste cijfer uit het vrije deel.

Geen enkel eindcijfer is lager dan een 7.
Het combinatiecijfer mag niet lager zijn dan een 7, maar hier geldt dat de individuele
cijfers voor de samenstellende vakken wel lager dan een 7 mogen zijn.
Eventuele extra vakken worden buiten beschouwing gelaten. Een 6 voor een extra
vak vormt dus geen probleem voor cum laude.
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Bekendmaking van de uitslag

MAVO/ HAVO/VWO
De uitslag van het examen wordt vastgesteld op donderdag 9 juni 2022 tijdens de
uitslagvergadering. Alle examenkandidaten worden tussen 15.00 uur en 16.00 uur
gebeld over de uitslag van het examen.

Vanaf 16.30 uur op donderdag 9 juni moeten alle leerlingen hun voorlopige cijferlijst
ophalen. Ook de kandidaten die nog niet in alle vakken examen hebben gedaan. Je
kunt dan zelf zien hoe je er voor staat.

De nog niet geslaagden dienen vóór vrijdag 10 juni om 10.00 uur op school hun
gewenste vak (vakken) voor herexamen in het tweede tijdvak door te geven. Ook
geslaagde kandidaten mogen twee vakken herkansen om hun gemiddelde te
verbeteren, doorgeven vrijdag 10 juni voor 10:00 uur.

Wat moet je doen?
• Als je nog niet geslaagd bent, maar nog wel kunt slagen, meld jij je zo snel

mogelijk bij je mentor of afdelingsleider. Die adviseert je over het te herkansen
vak; daarna vul je dit op je voorlopige cijferlijst in en die lever je weer in bij je
afdelingsleider of het OSB.

• Als je niet geslaagd bent en ook niet kunt slagen, kan je toch twee vakken
herkansen.

• Als je al geslaagd bent, maar een vak, of twee vakken, wilt verbeteren, wat
belangrijk kan zijn voor de toelating tot een vervolgopleiding, dan vul je dit in
op je voorlopige cijferlijst en je levert die in bij het OSB of servicebureau.

• Neem contact op met je vakdocent als je herexamen gaat doen om je eerder
gemaakte examen te bespreken.
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Tweede tijdvak

Iedereen heeft recht op twee herexamens in tijdvak 2 of tijdvak 3.

Tijdvak 2 vindt plaats op maandag 13 juni t/m vrijdag 24 juni.
Zie rooster tweede tijdvak op pagina 17-20.

Als je gebruik wilt maken van je recht op herexamen in tijdvak 2, moet je dit uiterlijk
op vrijdag 10 juni voor 10.00 uur doorgeven via de voorlopige cijferlijst.

Bekendmaking uitslag van tijdvak 2
De kandidaten die nog niet geslaagd waren in het eerste tijdvak, maar nog wel
kunnen slagen in het tweede tijdvak, worden op vrijdag 1 juli tussen 11.00 uur en
13.00 uur gebeld.

De resultaten van de andere kandidaten die hebben herkanst, zijn na 13:00 uur
bekend.

Als je gebruik wilt maken van je recht op herexamen in tijdvak 3, moet je dit uiterlijk
op maandag 4 juli voor 10.00 uur doorgeven via de voorlopige cijferlijst.

Derde tijdvak
Het derde tijdvak is bedoeld voor eindexamenleerlingen om examens te kunnen
herkansen. Indien nodig kan een leerling, net als in een regulier tweede tijdvak, ook
een eerste afname van een vak afleggen, als hij of zij dit examen nog niet heeft
kunnen afleggen.

Tijdvak 3 vindt plaats op dinsdag 5 juli t/m vrijdag 8 juli.
Zie rooster tijdvak 3: hier

De kandidaten die nog niet geslaagd waren in het eerste en tweede tijdvak, maar
nog wel kunnen slagen in het derde tijdvak, worden op donderdag 14 juli tussen
10.00 uur en 12.00 uur gebeld. De resultaten van de andere kandidaten die hebben
herkanst, zijn na 13:00 uur bekend.
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Diploma-uitreiking

De diploma-uitreiking vindt plaats op:

Dinsdag 12 juli
Voor de kandidaten van de afdeling mavo van 16:00 uur tot 17.30 uur.
Voor de kandidaten van de afdeling vwo van 19.30 uur tot 21.30 uur.

Woensdag 13 juli
Voor de kandidaten van de afdeling havo van 19.00 uur tot 21.00 uur.

Let op: Kandidaten dienen een half uur voor aanvang aanwezig te zijn.

Je ouders/verzorgers en jijzelf ontvangen voor de diploma-uitreiking een uitnodiging
via e-mail.

Natuurlijk gaan we ervan uit als je geslaagd bent dat je bij de diploma-uitreiking
aanwezig bent. Mocht dit niet het geval zijn, laat het dan van te voren aan je
afdelingsleider en mentor weten.

Examenroosters
Op de volgende pagina’s staan de examenrooster mavo/havo/vwo 2022.
Je persoonlijke rooster staat ook op Zermelo.
(Let op je extra vak staat niet op je persoonlijke rooster)
Volledige rooster zie hier of hier.
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Examenrooster MAVO tijdvak 1, tijdvak 2 en tijdvak 3

TIJDVAK 1

Afnamemoment Tijdstip Examens Lokaal

donderdag 12 mei 2022 13:30- 15:30 biologie 0g1

vrijdag 13 mei 2022 09:00- 11:00 geschiedenis en staatsinrichting 0g1

13:30- 15:30 Franse taal 0g1

maandag 16 mei 2022 13:30- 15:30 Nederlandse taal 0g1

dinsdag 17 mei 2022 09:00- 11:00 Duitse taal 0g1

13:30- 15:30 wiskunde 0g1

woensdag 18 mei 2022 09:00- 11:00 aardrijkskunde 0g1

13:30- 15:30 Engelse taal 0g1

donderdag 19 mei 2022 13:30- 15:30 natuur- en scheikunde I 0g1

vrijdag 20 mei 2022 13:30- 15:30 economie 0g1

maandag 23 mei 202 13:30- 15:30 natuur- en scheikunde II 0g1

dinsdag 24 mei 2022 13:30- 15:30 beeldend-te 0g1

woensdag 25 mei 2022 13:30- 15:30 Spaanse taal 0g1

● 15 minuten van te voren in de examenzaal aanwezig zijn;
● Controleer je extra hulpmiddelen, bij alle examens mag je een woordenboek

Nederlands gebruiken

17



TIJDVAK 2

Afnamemoment Tijdstip Examens

maandag 13 juni 2022 13:30- 15:30 natuur- en scheikunde I

dinsdag 14 juni 2022 09:00- 11:00 geschiedenis en staatsinrichting

13:30- 15:30 Nederlandse taal

woensdag 15 juni 2022 13:30- 15:30 economie

donderdag 16 juni 2022 13:30- 15:30 biologie

vrijdag 17 juni 2022 09:00 -11:00 beeldend-te

13:30- 15:30 wiskunde

maandag 20 juni 2022 09:00- 11:00 Duitse taal

13:30- 15:30 natuur- en scheikunde II

dinsdag 21 juni 2022 09:00- 11:00 aardrijkskunde

13:30- 15:30 Engelse taal

woensdag 22 juni 2022 13:30- 15:30 Franse taal

donderdag 23 juni 2022 13:30 -15:30 Spaanse taal
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TIJDVAK 3

Afnamemoment Tijdstip Examens

dinsdag 5 juli 2022 09:00-11:00 Nederlandse taal

13:30-15:30 geschiedenis en staatsinrichting

woensdag 6 juli 2022 09:00-11:00 wiskunde

13:30-15:30 biologie

13:30-15:30 aardrijkskunde

13:30-15:30 natuur- en scheikunde I

donderdag 7 juli 2022 09:00-11:00 Franse taal (av)

09:00-11:00 Spaanse taal (av)

09:00-11:00 natuur- en scheikunde II (av)

13:30-15:30 Duitse taal (av)

13:30-15:30 beeldend-te (av)

vrijdag 8 juli 2022 09:00-11:00 economie

13:30-15:30 Engelse taal

av = aangewezen vak (wordt op een andere locatie afgenomen, dus niet op het
Vechtstede College)
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Examenrooster HAVO tijdvak 1, tijdvak 2 en tijdvak 3

TIJDVAK 1

Afnamemoment Tijdstip Examens Lokaal

donderdag 12 mei 2022 09:00- 11:30 Duitse taal en literatuur 0g1

13:30- 16:30 aardrijkskunde 0g1

vrijdag 13 mei 2022 13:30- 16:30 wiskunde A 0g2

13:30- 16:30 wiskunde B 0g2

maandag 16 mei 2022 09:00- 12:00 geschiedenis 0g1

13:30- 16:30 natuurkunde 0g2

dinsdag 17 mei 2022 09:00- 12:00 kunst 130

13:30- 16:30 Nederlandse taal en literatuur 0g2

woensdag 18 mei 2022 09:00- 12:00 maatschappijwetenschappen 0g2

13:30- 16:30 biologie 0g1

donderdag 19 mei 2022 13:30- 16:00 Franse taal en literatuur 0g1

vrijdag 20 mei 2022 13:30- 16:30 economie 0g1

maandag 23 mei 2022 13:30- 16:30 scheikunde 0g2

dinsdag 24 mei 2022 13:30- 16:00 Engelse taal en literatuur 0g2

woensdag 25 mei 2022 13:30- 16:30 bedrijfseconomie 0g1

● 15 minuten van te voren in de examenzaal aanwezig zijn;
● Controleer je extra hulpmiddelen, bij alle examens mag je een woordenboek

Nederlands gebruiken
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TIJDVAK 2

Afnamemoment Tijdstip Examens

maandag 13 juni 2022 13:30- 16:30 aardrijkskunde

dinsdag 14 juni 2022 09:00- 12:00 geschiedenis

13:30- 16:30 natuurkunde

woensdag 15 juni 2022 09:00- 12:00 bedrijfseconomie

13:30- 16:30 Nederlandse taal en literatuur

donderdag 16 juni 2022 09:00- 12:00 kunst

13:30- 16:30 wiskunde A

13:30- 16:30 wiskunde B

vrijdag 17 juni 2022 13:30- 16:30 biologie

maandag 20 juni 2022 09:00- 12:00 maatschappij wetenschappen

13:30- 16:30 economie

dinsdag 21 juni 2022 13:30- 16:30 scheikunde

woensdag 22 juni 2022 13:30- 16:00 Engelse taal en literatuur

donderdag 23 juni 2022 13:30 -16:00 Duitse taal en literatuur

vrijdag 24 juni 2022 13:30- 16:00 Franse taal en literatuur
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TIJDVAK 3

Afnamemoment Tijdstip Examens

dinsdag 5 juli 2022 09:00-12:00 Nederlandse taal en literatuur

13:30-16:30 scheikunde

13:30-16:30 biologie

13:30-16:30 geschiedenis

woensdag 6 juli 2022 09:00-12:00 economie

09:00-12:00 kunst

13:30-16:30 wiskunde A

13:30-16:30 natuurkunde

13:30-16:30 aardrijkskunde

donderdag 7 juli 2022 09:00-11:30 Franse taal en literatuur (av)

09:00-11:30 Duitse taal en literatuur

13:30-16:30 maatschappij wetenschappen

13:30-16:30 bedrijfseconomie

vrijdag 8 juli 2022 09:00-12:00 wiskunde B

13:30-16:00 Engelse taal en literatuur

av = aangewezen vak (wordt op een andere locatie afgenomen, dus niet op het
Vechtstede College)
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Examenrooster VWO tijdvak 1, tijdvak 2 en tijdvak 3

TIJDVAK 1

Afnamemoment Tijdstip Examens Lokaal

donderdag 12 mei 2022 13:30- 16:30 Nederlandse taal en literatuur 0g2

vrijdag 13 mei 2022 13:30- 16:30 biologie 0g1

maandag 16 mei 2022 09:00- 12:00 geschiedenis 0g2

13:30- 16:30 scheikunde 0g2

dinsdag 17 mei 2022 13:30- 16:30 bedrijfseconomie 0g1

woensdag 18 mei 2022 09:00- 12:00 kunst 130

13:30- 16:00 Engelse taal en literatuur 0g2

donderdag 19 mei 2022 13:30- 16:30 natuurkunde 0g2

vrijdag 20 mei 2022 13:30- 16:30 wiskunde A 0g2

13:30- 16:30 wiskunde B 0g2

13:30- 16:30 wiskunde C 0g2

maandag 23 mei 2022 09:00- 11:30 Duitse taal en literatuur 0g2

13:30- 16:30 aardrijkskunde 0g2

dinsdag 24 mei 2022 13:30- 16:30 economie 0g1

woensdag 25 mei 2022 09:00- 12:00 maatschappijwetenschappen 0g2

13:30- 16:00 Franse taal en literatuur 0g2

maandag 30 mei 2022 13:30- 16:00 Spaanse taal en literatuur 0g2

● 15 minuten van te voren in de examenzaal aanwezig zijn;
● Controleer je extra hulpmiddelen, bij alle examens mag je een woordenboek

Nederlands gebruiken
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TIJDVAK 2

Afnamemoment Tijdstip Examens

maandag 13 juni 2022 13:30- 16:30 Nederlandse taal en literatuur

dinsdag 14 juni 2022 09:00- 12:00 geschiedenis

13:30- 16:30 scheikunde

woensdag 15 juni 2022 09:00- 12:00 kunst

13:30- 16:30 biologie

donderdag 16 juni 2022 09:00- 12:00 maatschappij wetenschappen

13:30- 16:30 economie

vrijdag 17 juni 2022 13:30- 16:30 wiskunde A

13:30- 16:30 wiskunde B

13:30- 16:30 wiskunde C

maandag 20 juni 2022 09:00- 11:30 Franse taal en literatuur

13:30- 16:30 natuurkunde

dinsdag 21 juni 2022 13:30- 16:30 aardrijkskunde

woensdag 22 juni 2022 09:00- 11:30 Spaanse taal en literatuur

13:30- 16:30 bedrijfseconomie

donderdag 23 juni 2022 13:30 -16:00 Duitse taal en literatuur

vrijdag 24 juni 2022 13:30- 16:00 Engelse taal en literatuur
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TIJDVAK 3

Afnamemoment Tijdstip Examens

dinsdag 5 juli 2022 09:00-12:00 Nederlandse taal en literatuur

13:30-16:30 natuurkunde

13:30-16:30 scheikunde

13:30-16:30 geschiedenis

woensdag 6 juli 2022 09:00-12:00 wiskunde B

13:30-16:30 wiskunde A

13:30-16:30 wiskunde C

13:30-16:30 biologie

13:30-16:30 bedrijfseconomie

donderdag 7 juli 2022 09:00-11:30 Duitse taal en literatuur

13:30-16:00 Spaanse taal en literatuur (av)

13:30-16:30 aardrijkskunde

13:30-16:30 kunst (av)

13:30-16:30 maatschappij wetenschappen (av)

vrijdag 8 juli 2022 09:00-12:00 economie

13:30-16:00 Franse taal en literatuur

13:30-16:00 Engelse taal en literatuur

av = aangewezen vak (wordt op een andere locatie afgenomen, dus niet op het
Vechtstede College)
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