
EXAMEN  4TL 2021
Aan de examenkandidaten,

Het eindexamen staat voor de deur. Hierbij ontvang je een overzicht van alle landelijke- en de schoolexamenonderdelen.

Wij willen benadrukken dat het van groot belang is dat je ruim vóór de examens begint om alle
RIVM-maatregelen met betrekking tot COVID-19 bijzonder goed na te volgen. Het zou héél zonde zijn om
pas in het tweede of derde tijdvak met je examens te kunnen starten omdat je ziek bent en/of in
quarantaine moet.

Enkele afspraken
● Alle examenonderdelen staan op dit rooster.
● De vakboeken die eigendom van de school zijn, worden door de vakdocent op de laatste lesdag of eerder als dat mogelijk is,

ingenomen.

Op tijd komen
Bij alle examenonderdelen ben je tenminste twintig minuten voor het officiële begin aanwezig. Tien minuten voor het
officiële tijdstip ga je naar het computerlokaal. We kunnen dan in alle rust op tijd beginnen.
Neem vooral geen risico en kom eerder naar school!

Uitslag, boeken e.d.
● Voor de leerlingen van de theoretische leerweg (Technomavo) is de definitieve uitslag bekend op donderdag 10 juni. Alle

kandidaten worden tussen 12.30 en 13.30 uur door de klassenmentor op de hoogte gebracht. Controleer met je mentor je
eigen telefoonnummer.

● Donderdag 10 juni vanaf 15.00 uur worden de geslaagde kandidaten op school verwacht voor het ophalen van de
voorlopige cijferlijst. Je boeken lever je op een ander moment in.

● De gezakte leerlingen die willen herkansen worden vrijdag 11 juni om 10.00 uur op school verwacht. Je wordt dan door je
mentor ontvangen om een aantal zaken af te handelen.

Voorlopige uitslag, boeken e.d.
Op 10 juni krijg je de voorlopige cijferlijst.

➢ Leerlingen van de BB kunnen twee schriftelijke examenvakken (ne, en, wi, nsk1, ec, enz) herkansen

➢ Leerlingen van de KB kunnen twee schriftelijke examenvakken (ne, en, wi, nsk1, ec, enz) herkansen

➢ Leerlingen van TL kunnen twee schriftelijk examenvakken (ne, en, wi, nsk1, ec, enz) herkansen

Herkansing en diploma-uitreiking
Wil je voor een vak een herexamen doen, dan moet je dat op vrijdag 11 juni vóór 12.00 uur opgeven.

De uitslag van het tweede tijdvak (herexamen) is op vrijdag 2 juli. De leerlingen worden vanaf 10.00 uur door hun mentor
gebeld.

De diploma-uitreiking vindt plaats op de KTS.
LET OP: in verband met COVID-19 kunnen de tijden nog worden uitgebreid.

- maandag 5 juli om 15.30 - 17.00 uur voor PIE
- dinsdag 6 juli om 15.30 - 17.00 uur voor BWI, Technomavo, SYM en Entree-opleiding
- woensdag 7 juli om 15.30 - 17.00 uur voor HBR-basis
- woensdag 7 juli om 19.00 - 21.00 uur voor HBR-kader

Boeken inleveren
Deze lever je tijdens je diploma-uitreiking in.

We wensen je bij de voorbereiding van je examen veel succes.

Met vriendelijke groet,

mevrouw H. van Heeringen,
examensecretaris
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Toegestane hulpmiddelen tijdens de examens

Basispakket:
De volgende hulpmiddelen zijn bij ieder centraal examen toegestaan:

● schrijfmaterialen, inclusief millimeterpapier;
● tekenpotlood;
● blauw en rood kleurpotlood;
● liniaal met millimeterverdeling;
● passer;
● geometrische driehoek;
● vlakgum;
● elektronisch rekenapparaat;
● Nederlands verklarend woordenboek.

Elektronische rekenmachines:
Dienen minimaal de volgende mogelijkheden te hebben:

● de grondbewerkingen  +,-,X en :,
● een aparte toets voor pi
● toetsen voor XY, X2, en 1/X

Het is niet toegestaan rekenmachines te gebruiken die:
● op het lichtnet aangesloten worden;
● tijdens het examen opgeladen moeten worden;
● geluidsoverlast bezorgen;
● zijn voorzien van schrijfrollen, alarm, zend- en ontvangstmogelijkheden;
● alpha-numeriek zijn (woorden, formules, letters van natuurkundige symbolen e.d. mogen niet in beeld kunnen komen.);
● grafieken kunnen weergeven in het afleesvenster.

Vakken:
● wiskunde: Naast of in plaats van een driehoek is een windroos toegestaan
● natuur-/scheikunde I: Binas 2e editie
● Duits: Het gebruik van een woordenboek is toegestaan
● Engels: Het gebruik van een woordenboek is toegestaan (ook Engels-Engels)
● Nederlands: Het gebruik van een woordenboek is toegestaan
● vaktek Elektro: Symbolenmal, lettermal, tekenbord

Tijdens de examens:
● wordt er niets van elkaar geleend;
● heeft iedereen zijn eigen materiaal bij zich;
● mogen in de afnameruimte geen tassen meegenomen worden;
● is het bij je hebben van mobiele telefoons, smartwatches etc. niet toegestaan*;
● is het verboden iets te vragen;
● zijn alleen verzoeken voor extra examenpapier toegestaan;
● is het volkomen rustig en wordt er niet gesproken met elkaar;
● mag je geen verbeteringen maken met tipp-ex of correctielint. Fouten doorstrepen en opnieuw opschrijven;
● mag je niet met potlood schrijven;
● leerlingen met kleurenblindheid mogen aan de docent vragen om de kleuren aan te wijzen.

*  Wij raden de leerlingen aan om mobiele telefoons en dergelijke op te bergen in hun kluisje. Eventueel nog aanwezige telefoons /
smartwatches worden bij het betreden van de afnameruimte ingenomen en verzameld. Wij nemen echter geen verantwoordelijkheid
voor deze telefoons / smartwatches.
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Datum Informatie

maandag 22 maart t/m vrijdag 16 april 2021
Leerlingen TL hebben les volgens het normale rooster.

maandag 19 april t/m woensdag 12 mei 2021 Leerlingen TL hebben facultatieve lessen voor de AVO-vakken in overleg met de vakdocent.
Als school raden wij het ten zeerste aan dat de leerling zich sowieso aanmeldt voor
AVO-vakken waar hij/zij een onvoldoende voor staat.

SCHEMA CENTRAAL SCHRIFTELIJK EXAMEN 2021
Datum Vak/Groep Tijd Lokaal

maandag
17 mei 2021

Nederlands TL 13.15-15.30 AULA - leerlingen met
AUDIO-ondersteuning
lokaal C01

dinsdag
18 mei 2021

wiskunde TL 13.15-15.30 AULA

donderdag
20 mei 2021

natuur- / scheikunde I 13.15-15.30 AULA

vrijdag
21 mei 2021

economie TL 13.15-15.30 AULA

woensdag
26 mei 2021

Duits TL 08.45-11.00 AULA - leerlingen met
AUDIO-ondersteuning
lokaal C01

biologie TL 13.15-15.30 AULA

donderdag
27 mei 2021

Engels TL 13.15-15.30 AULA - leerlingen met
AUDIO-ondersteuning
lokaal C01

donderdag
10 juni 2021

12.30 uur -
13.30 uur

Uitslag examen

15.00 uur -
17.00 uur

Geslaagde leerlingen op school. Ontvangst door mentor.
Uitreiking voorlopige cijferlijst en aanmelden eventuele herkansing.

vrijdag
11 juni 2021

10.00 uur -
12.00 uur

Gezakte leerlingen op school en aanmelden voor herkansing

Vóór 12.00
uur

Herkansing opgeven bij administratie
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HERKANSINGEN TV2 2021
Datum Vak/Groep Tijd Lokaal

maandag 14 juni 2021 Herkansing NE (TL) 13.15 - 15.30 uur C01

dinsdag 15 juni 2021 Herkansing WI (TL) 13.15 - 15.30 uur C01

donderdag
17 juni 2021

Herkansing NASK 1 (TL) 13.15 - 15.30 uur C01

vrijdag 18 juni 2021 Herkansing EC (TL) 13.15 - 15.30 uur C01

dinsdag 22 juni 2021 Herkansing DU (TL) 08.45 - 11.00 uur C01

Herkansing BI (TL) 13.15 - 15.30 uur C01

woensdag 23 juni 2021 Herkansing EN (TL) 13.15 - 15.30 uur C01

HERKANSINGEN TV3 2021
Datum Vak/Groep Tijd Lokaal

dinsdag 6 juli  2021 Herkansing NE (TL) 08.45 - 11.00 uur C01

woensdag 7 juli 2021 Herkansing WI (TL) 08.45 - 11.00 uur C01

Herkansing NASK 1 (TL)

Herkansing BI (TL)

13.15 - 15.30 uur

13.15 - 15.30 uur

C01

C01

donderdag 8 juli 2021 Herkansing EC (KB) 08.45 - 11.00 uur C01

Herkansing EN (KB) 13.15 - 15.30 uur C01

vrijdag 9 juli 2021 Herkansing DU (KB) 13.15 - 15.30 uur C01

Verklaring van de afkortingen:
BB = Basisberoepsgerichte leerweg
KB = Kaderberoepsgerichte leerweg
TL = Theoretische leerweg

Wil je iets weten over het examen of alles wat daarmee samenhangt?
Wil je oefenexamens met correctiemodellen inzien?

Kijk dan op www.examenbundel.nl of https://oefenen.facet.onl of https://www.mijneindexamen.nl

Wil je dit examenrooster zorgvuldig bekijken? Alle gegevens staan hierop vermeld.

Plak dit rooster thuis op de koelkast of een duidelijk zichtbare plaats zodat je iedere dag precies weet op welk moment je op school
verwacht wordt. Laat het in je eigen belang niet voorkomen dat je voor een examenonderdeel te laat bent.
Alle gegevens kun je ook terugvinden op onze website https://www.teylingen-college.nl/kts/

Een goede voorbereiding en een uitgerust lichaam bieden de meeste kans op een goede afloop met mooie resultaten.
We wensen je hierbij veel succes toe.

mevrouw H. van Heeringen,
examensecretaris
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