
Informatieavond 
Centraal Examen TL 4



• Woensdag 13 maart t/m donderdag 21 maart
Schoolonderzoeken toetsperiode 2, zie rooster. 
Vrijdag 15 maart geen toetsen.

• Na de toetsweek
Les volgens het rooster in Magister. 
m.i.v. 1 april: (LO), LO2, TeTo, CE en maatschappijleer komen te 
vervallen.

• 25, 27 maart, 8 en 10 april praktijkexamen BHA (per moment 3 
klokuren)

• Maandag 8 april voor 12.00 uur 
Opgeven voor herkansing/inhalen toetsperiode 2

Periode voorafgaand aan
Centraal Examen



Periode voorafgaand aan
Centraal Examen

• Woensdag 10 april 
Examenleerlingen vrij om te leren

• Donderdag 11 april
Herkansing/inhalen toetsperiode 2

• Vrijdag 12 april
Examensimulatie

• Maandag 15 april
Alle toetsen, opdrachten, profielwerkstuk, etc. moeten  
ingehaald en becijferd zijn. 
Cijfers herkansingen staan in Magister



Periode voorafgaand aan
Centraal Examen

Woensdag 17 april: cijfercontrole, examenfoto, inschrijving examen
• Geen lessen
• Om 11.00 uur worden alle leerlingen van TL4 in het OLC verwacht.
• Iedereen controleert en ondertekent hier zijn cijferlijst.
• Van tevoren kun je deze (met je ouders) controleren in Magister.
• Met deze cijfers ga je het examen in.
• Is je cijferlijst incompleet dan word je niet ingeschreven voor het examen.
• 12.30 uur examenfoto.

Donderdag 18 april LSD 
• Laatste School Dag: feestdag voor de examenleerlingen.



Periode voorafgaand aan
Centraal Examen

Vrijdag 19 april t/m 5 mei
Meivakantie

6, 7, 8 mei
Inschrijven via Magister voor extra uitleg, ondersteuning voor het 
examen.



LYCEO 

Er kan voor 1 of 2 vakken een tweedaagse 
examentraining gevolgd worden tegen een 
gereduceerd tarief voor diverse vakken.
De training is in het Meander College.

Inschrijven via de link in de brief over de 
examentraining die op de site staat.

https://www.hetccc.nl/leerlingen/examentraining/

Extra examentraining in 
de meivakantie

https://www.hetccc.nl/leerlingen/examentraining/


Do  9 mei 13:30 - 15:30 Biologie 

Vr  10 mei 13.30 - 15.30 Nederlands

Ma 13 mei 09.00 - 11.00 Duits

13:30 - 15:30 Economie

Di 14 mei 09.00 - 11.00 Geschiedenis

13:30 - 15:30 Nask1

Wo 15 mei 09.00 – 11.00 Aardrijkskunde

Do 16 mei 13:30 - 15:30 Wiskunde

Vr 17 mei 13:30 - 15:30 Engels

Ma 20 mei 13.30 – 15.30 Nask 2

Di 21 mei 13:30 - 15:30 Beeldende vakken

Het Centraal Examen: 
Examenrooster eerste tijdvak

www.mijneindexamen.nl

http://www.mijneindexamen.nl/


• Aanwezigheid
• Spullen bij je hebben, GEEN correctiepen/-vloeistof
• Woordenboeken en tabellenboeken (Binas) 
• Rekenmachines – niet-grafische
• Op alle papieren de naam, het examennummer, het  examenvak en

naam van de docent(e) vermelden met PEN!
• Ziekte/verhindering

Zie het examenboekje 

Het Centraal Examen: 
regels



Dyslecten
• Examens worden gemaakt in de examenzaal.
• Examens via Daisyspeler of in SprintPlus.
• Er wordt gewerkt op schoollaptops.
• Verlenging 30 minuten.

Dyscalculie of deskundigheidsverklaring
• Examens worden gemaakt in de examenzaal.
• Verlenging 30 minuten. 

Het Centraal Examen: 
regels



Geniet van je leven.

Doe eens iets extra’s voor je ouders…

Blijf bereikbaar.

Na het Centraal Examen



Exameneisen
qRekentoets gemaakt
qGemiddelde CE-cijfer 5,5 of hoger
qLO, CKV, PWS voldoende of goed afgerond
qEindcijfer Nederlands 5 of hoger
qMaximaal 1 x 4 of 2 x 5 met 1 x 7
qEen eindcijfer mag niet lager zijn dan een 4

Berekening eindcijfer:
(SE-cijfer + CE-cijfer) : 2 = eindcijfer afgerond op helen

Voorbeeld:
6,3 + 6,6 = 12,9
12,9 : 2 = 6,45 
Afgerond op de eindlijst = 6

NB: Maatschappijleer telt mee in slaag- zakregeling, maar niet in 
het gemiddelde van CE.

Na het Centraal Examen



Cum Laude
Gemiddeld eindcijfer een 8,0 op:
q3 vakken gemeenschappelijk deel (Ne, En, ma)
qde vakken van het profieldeel
qhet hoogste cijfer in vrije deel
NB: Geen enkel cijfer lager dan de 6!

Naar havo 4:
qHavo pakket gevolgd met 7 vakken
qGem. eindcijfer 6,5
qEr wordt extra gekeken naar resultaten van Ne, En, wi
qPositief advies teamleider, mentor
qEr wordt pas na het CE definitief bepaald of iemand naar havo gaat.

VAVO/Deltion Sprint: in zeer uitzonderlijke situaties, met toestemming van 
directie CCC.

Na het Centraal Examen



Uitslag CE 1e tijdvak

Woensdag 12 juni
09.45 uur verificatievergadering

Tussen 14.00 en 15.00 uur wordt iedereen gebeld en de gezakten worden 
‘s middags ook bezocht. 

Zorg dat je bereikbaar bent! 

Check of je mentor het juiste telefoonnummer heeft.

Na het Centraal Examen



Herkansing (CE tijdvak II)

• Als je niet geslaagd bent, maar door het ophalen van 1 vak nog zou 
kunnen slagen.

• Als je een examen gemist hebt.
• Als je een cijfer wilt verbeteren (profielverbetering).

17, 18 en 19 juni: examens tweede tijdvak. Meer informatie volgt indien 
je een herkansing doet.
Vrijdag 28 juni: Uitslag tweede tijdvak.

Na het Centraal Examen



Diploma-uitreiking

Woensdag 3 juli  ‘s avonds in de 
bovenbouwaula.

Na het Centraal Examen


