
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Examenkrant 2021 
vmbo basis & kader 

 
 
 
 

                                    
                
 
 

Beste leerling van de 4e klas vmbo basis en kader, 
 

In dit boekje staan belangrijke data en regels voor de komende examenperiode. 
Je examenrooster staat hier niet in, omdat dit voor iedereen anders is. Het globale 

examenrooster van de theorievakken staat wel in dit boekje. Je persoonlijke rooster 
krijg je op 16 april 2021, gelijk met de lijst met al je schoolcijfers. 

 
 
 
 



 

 

Overzicht Examendata 2021 
 
Vr 16 april                   Ontvangst van de definitieve cijferlijst van het schoolexamen. 
    Ontvangst van je persoonlijk examenrooster en het rooster voor 

de facultatieve lessen. 
 
Wo 21 april                            Tot deze dag kun je eventueel bezwaar maken tegen de 

definitieve cijferlijst van het schoolexamen. Na deze datum 
liggen ze vast. 

 
Vr 23 april     Laatste lesdag 4e jaars.  
 
Ma 26 april t/m vr 7 mei        Meivakantie. 
 
Ma 10 mei t/m wo 2 juni        Periode waarin de Centrale Examens afgenomen worden met 

daar tussendoor facultatieve lessen. Hieronder staat op welke 
dagen de examens afgenomen worden, maar iedere leerling 
krijgt op 16 april ook een persoonlijk rooster met de exacte data 
en tijden per vak. 

 
     

 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
Do 10 juni  Examenuitslag GL-examens 
 
Wo 16 juni  Examenuitslag. 
   Je wordt ’s middags tussen 15.30 uur en 17.30 uur gebeld door je mentor. 
 
Do 17 juni  Cijfers ophalen en eventueel inschrijven voor een herexamen  
   volgens onderstaand rooster. 

  Iedereen wordt op school verwacht om de cijfers te bekijken.  
  Je kunt je dan ook opgeven voor een herexamen.  
 

leerlingen die gezakt zijn: 9.00 uur

leerlingen die geslaagd zijn:

4B1 - 4B2 - 4B3 - 4B4 10.45 uur

4K1 - 4K2 - 4K3 - 4K4 - 4K5 11.15 uur  

Vak Niveau datum      

Nederlands Basis 11 mei      

Wiskunde/Mask Basis 18-mei      

Bio Basis 21 mei      

Eco/nask1 Basis 25 mei      

Engels Basis 31 mei      

Nederlands Kader 12 mei of   17 mei      Ned GL 17 mei 

Eco/Bio/Nask Kader 19-mei en/of  20 mei   Wisk GL 18 mei 

Wisk Kader 26 mei     Nask1 GL 20 mei 

Wisk/Mask Kader 27 mei    Bio GL 26 mei 

Engels Kader 1 juni of  2 juni      Eng GL 27 mei 



 

 

ma 14 juni t/m wo 23 juni Herexamenperiode GL-vakken 2e tijdvak 
 
di 22 juni en do 24 juni       Herexamenperiode kader en basis vakken 
 
vr 25 juni    Uitslag herexamen basis en kader, je wordt gebeld tussen  

11.00 en 12.00 uur. 
 
Vr 2 juli                               Uitslag herexamen GL, 2e tijdvak;  
     je wordt gebeld tussen 11:00 en 12:00 uur.                           
 
Di 6 juli t/m do 8 juli            Herexamenperiode GL-vakken, 3e tijdvak 
 
di 6 juli    Diploma-uitreiking basis,  
     je krijgt een uitnodiging thuis gestuurd. 
 
wo 7 juli             Diploma-uitreiking kader,  
     je krijgt een uitnodiging thuis gestuurd. 
 
Do 15 juli                         Uitslag herexamen GL, 3e tijdvak 
 
 
Verhindering tijdens het examen. 
Als je door ziekte of een andere reden niet in staat bent om naar school te komen, dan moet 
dat vóór aanvang van het examen op school bekend zijn gemaakt. Daarnaast moet je achteraf 
ook een schriftelijke verklaring inleveren van je ouder(s) of verzorger(s). 
 
Alle theorie-examens worden in het OLC gehouden, hier gelden de volgende regels: 

 Iedereen heeft een aangewezen plaats. 
 

 Geen mobiele telefoons en horloges mee naar binnen nemen of leg deze op eigen risico 
in de verzameldoos bij de balie. 

 

 Tijdens het examen mag je niets van elkaar lenen. 
 

 Kom je meer dan 30 minuten te laat, dan mag je niet meer naar binnen!  
Dit heeft tot gevolg dat je tijdens de herexamens het vak moet inhalen. Je hebt dan een 
mogelijkheid minder om een herexamen te maken in een AVO-vak. 

 
Wat moet je bij je hebben: 

 Schrijfmateriaal om op kladpapier te schrijven 

 Natuurkunde: binas en rekenmachine 

 Economie: rekenmachine 

 Wiskunde: rekenmachine 

 Engels: woordenboek Engels-Nederlands en Nederlands-Engels 

 Je mag bij alle theorie-examens een Nederlands woordenboek gebruiken. 

 Leerlingen die een GL-examen maken moeten als extra bij zich hebben:  
potlood, liniaal, vlakgum en geometrische driehoek. 

 
 
 
 
 



 

 

Slaag/zak regeling 
De leerling is geslaagd als: 

 Het gemiddelde van de centrale examens minimaal een 5,5 is (de 5,5 regel). 

 Voor het vak Nederlands het eindcijfer niet lager is dan een 5. 

 De eindcijfers voldoen aan het onderstaande: 
o één 5 of hoger, rest 6 of hoger 
o één 4 met minimaal één 7 en rest 6 of hoger 
o twee 5-en met minimaal één 7 en rest 6 of hoger 

 
Deze slaag/zak regeling is dit schooljaar 2021 aangepast i.v.m. corona: 

 Als een leerling afgewezen is, mag het eindresultaat van één vak weggestreept worden 
als de leerling daardoor alsnog kan slagen. Dit vak mag geen Nederlands zijn. 

 Er wordt dit jaar geen examen afgenomen in het profielvak (CSPE). Het schoolcijfer is 
tevens het centrale examen cijfer. Dit cijfer wordt dus wel meegenomen in de 5,5 regel 

 Er mogen twee AVO-vakken (theorievakken) herkanst worden. 
 

Herexamen. 

  Je mag een herexamen in 2 AVO vakken maken 

  Je mag altijd een herexamen doen, dus als je bv een 7 hebt gehaald mag je gaan voor 
een 8. 

  Het hoogste cijfer telt en komt op je cijferlijst te staan. 
 
Boeken inleveren. 

   Volgens instructies van de school, hierover krijg je nog bericht. 
 
 
De diploma-uitreiking. 

 Geslaagd? Dan krijg je een uitnodiging thuis gestuurd. 

 Denk eraan dat jij het diploma zelf moet ondertekenen. 
 
Tot slot. 

 Het schooljaar is pas afgelopen op het moment dat je het diploma in ontvangst hebt 
genomen. Tot die tijd ben je beschikbaar voor school! Ga je toch op vakantie of laat je 
je werk voorgaan, dan is dat voor eigen verantwoording! 
 

 Nuttige websites:  

www.mijneindexamen.nl 

Hier kun je oude schriftelijke examens vinden om mee te oefenen, maar je vindt er ook 

andere info over het examen, bijvoorbeeld de slaag-zakregeling 

http://oefenen.facet.onl/facet/pages/oefen/start/ of google: facet oefenen. 

Hier staan digitale oefenexamens, oefen deze, dan weet je bijvoorbeeld: 

- Hoe de toolbox werkt bij wiskunde en nask1-kader. 

- Hoe de spellingscontrole bij Nederlands werkt voor leerlingen met dyslexie, (de 

voorleesfunctie werkt helaas niet). 

Let op: De website werkt het beste met Google Chrome. 

 

 

Alle medewerkers van TalentStad wensen je veel succes! 

 

http://www.mijneindexamen.nl/
http://oefenen.facet.onl/facet/pages/oefen/start/

