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Examen schooljaar 2021-2022:

• Voorbereiding op school: 
• (digitale) Oefenexamens
• Voorbereiding op vraagstelling en werken met de computer
• VRAGEN STELLEN aan de vakdocent

• Thuis:
• Help zoon/dochter met plannen
• Noteer alle data (zie SOM)
• Bespreek regelmatig de voortgang
• Cijfers bekijken in SOM
• Maak huiswerk, bestudeer regelmatig de theorie
• OEFEN!!



Data examens e.a.:
• 7 april Activiteit met Escaperoom en VR

• 11 t/m 13 april: laatste SE-week 

• 14 en 15 april inhaaldagen

• 19 t/m 22 april examentraining 

• 25 april t/m 6 mei vakantie 

• 9 t/m 11 mei examentraining

• 12 t/m 17 mei: centraal schriftelijke examens (CE)  B-K

• 9 juni BBQ vierdejaars (mits …..)

• 14 juli diploma-uitreiking basis (uitnodiging volgt dan)

• 15 juli diploma-uitreiking kader (uitnodiging volgt dan)



Digitale examens (CE)
Ne, Eng, Nask, Wisk

• 12 t/m 17 mei 

• Roosters worden in SOM gepubliceerd 

• Kijk GOED wanneer je examen moet doen

• LET OP: Examenrooster op www.examenblad.nl is NIET voor digitale 
examens BB en KB

http://www.examenblad.nl/


Hulpmiddelen tijdens het examen:

WAT MOET JE ZELF MEENEMEN?

• Woordenboek Nederlands 
• Schrijfgerei om aantekeningen te maken

WAT MAG JE NIET GEBRUIKEN?

• Mobiel 

• Smartwatch 

• Rekenmachine WOORDENBOEK Advies



Wanneer ben je geslaagd?







Samenvatting bovenstaande schema

• SOM moet compleet ingevuld zijn (geen gaatjes) d.d. 15 april 2022

• Examens maken

• Uitslag

• Herexamen als nodig

• Duimregeling (Ander cijfer dan Nederlands wegstrepen voor uitslag)

• Uitslag



Uitslag en Herkansingen:

• Datum uitslag: woensdag 15 juni

• Mentor belt met uitslag

• Donderdag 16 juni: ophalen cijferlijst geslaagden bij Mentor

• Donderdag 16 juni bespreekgevallen/gezakte melden bij teamleiding 

• 16 t/m 20 juni: oefenen herexamens bij vakdocenten 

• Herexamens van 21 t/m 23 juni 

• UITSLAG Herkansing: op zijn laatst maandag 27 juni

• PUNT VERBETEREN? Dat mag natuurlijk ook!!



Enkele Tips:

• Maak een goede planning 

• Kijk regelmatig op de site van TCPL en SOM

• Zorg dat je minimaal TIEN minuten vóór aanvang van een examen 
startklaar aanwezig bent

• Kom goed uitgerust en voorbereid naar school

• OEFEN OEFEN OEFEN!! 
• oefenen.facet.onl

• eindexamensite.nl

• examenblad.nl


