
Belangrijke data voor examenleerlingen en ouders/verzorgers  
Examen 2022 

za 26 feb. t/m zo 6 maart B,K, TGL KROKUSVAKANTIE  

14 t/m 25 maart B, K Digitale proefexamens alle vakken  

14 t/m 25 maart B, K, TGL Mondelinge examens Nederlands en Engels 

 
K, TGL Mondelinge examens Duits 

april  B, K, TGL Uitreiken examenmededelingen. Ook op de website te vinden. 

vr 1 april B, K Vaststellen SE-cijfers Beroeps gericht vak 

Voor 1 april B, K, TGL Inschrijven bij vervolgopleiding. Bij opleidingen met een beperkt aantal 
plaatsen zo snel mogelijk inschrijven. 

di 5 april B, K, TGL Ouderspreekavond n.a.v. rapport 2 

di 5 t/m vr 8 april B Eindtoets beroepsgericht vak (lessen K, TGL gaan door) 

ma 11 t/m do 14 april K Eindtoets beroepsgericht vak (lessen B, TGL gaan door) 

di 19 april B, K, TGL Laatste dag om achterstanden weg te werken en het PTA af te ronden 

wo 20 april            09.00 uur B, K, TGL In Somtoday worden de cijfers van alle theoretische vakken en 
beroepsgerichte vakken van de examenleerlingen ‘bevroren’ 

wo 20 april B, K, TGL Vaststellen SE-cijfers door de examinatoren  

do 21 april B, K, TGL Laatste lesdag. Tijdens mentoruur SE- kaart met examenrooster ophalen en 
tekenen. 

vr 22 april       tot 10.00 uur 

 

Ondanks onze zorgvuldigheid, kan het soms toch voorkomen dat er een 

fout in de berekening van het schoolexamencijfer is gemaakt. Tot aan dit 

moment bestaat de mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen tegen het SE-

cijfer van een vak. Dit moet schriftelijk en ondertekend ingediend worden 

door de ouder/verzorger. Het bezwaar moet ondersteund worden met 

argumenten. Zie ook het PTA en Examenreglement. 

vr  22 april B, K, TGL Afhandeling van eventueel ingebrachte bezwaren vindt plaats door de 
directeur en examencommissie. 

23 april t/m 8 mei B, K, TGL TULPVAKANTIE 

ma 9 t/m do 12 mei TGL Eindtoets TGL 

 TGL CPE beeldend 

ma 9 t/m wo 25 mei B, K Digitale examens (Avo) 

do 12 mei       13.30 - 15.30 TGL CSE biologie 

vr 13 mei         09.00 - 11.00 TGL CSE geschiedenis 

ma 16 mei      13.30 - 15.30 TGL CSE Nederlands 

di 17 mei         09.00 - 11.00 TGL CSE Duits 

di 17 mei         13.30 - 15.30 TGL CSE wiskunde 



wo 18 mei       09.00 - 11.00 TGL CSE aardrijkskunde 

wo 18 mei       13.30 - 15.30 TGL CSE Engels 

do 19 mei       13.30 - 15.30 TGL CSE nask1 

vr 20 mei         13.30 - 15.30 TGL CSE economie 

ma 23 mei      09.00 - 11.00 TGL CSE maatschappijkunde 

ma 23 mei      13.30 - 15.30 TGL CSE nask2 

di 24 mei         13.30 - 15.30 TGL CSE beeldend 

do 9  juni TGL Bekendmaking normering 1e tijdvak Dit geldt alleen voor leerlingen die in 

tijdvak 1 alle examen hebben afgelegd. 

do 9 juni         13.00 - 15.00 TGL Mentoren leerjaar 4 TGL bellen alle leerlingen 

do 9 juni               16.00 uur TGL Alle geslaagde leerlingen TGL halen hun voorlopige cijferlijst op 

vr 10 juni TGL Vanaf 8.00 uur gesprekken met gezakte leerlingen (en ouders) en 
examencommissie over mogelijkheden tot herkansing 

vr 10 juni     vóór 16.00 uur  TGL Aangeven bij de administratie van welke herkansingsmogelijkheid een 

leerling gebruik wil maken 

vr 10  juni (op afspraak) TGL Examentraining voor leerlingen die een herkansing doen, op afspraak 
docent 

ma 13 t/m di 21 juni TGL Tijdvak 2 Centrale Examens Avo-vakken. 

Dit is voor leerlingen die in tijdvak 1 het hele examen hebben afgelegd de 

mogelijkheid voor herkansingen of te verbeteren. Voor leerlingen die in 

tijdvak 1 niet het volledige examen hebben afgelegd is dit tijdvak 

bedoeld om het examen af te ronden. 
 

Ma 13 juni  13.30 - 15.30 uur nask1 

Di 14 juni 09.00 - 11.00 uur geschiedenis 

Di 14 juni  13.30 - 15.30 uur Nederlands 

Wo 15 juni   13.30 - 15.30 uur economie 

Do 16 juni  09.00 - 11.00 uur maatschappijkunde 

Do 16 juni  13.30 - 15.30 uur biologie 

Vr 17 juni 09.00 - 11.00 uur beeldend 

Vr 17 juni  13.30 - 15.30 uur wiskunde 

Ma 20 juni  09.00 - 11.00 uur Duits 

Ma 20 juni  13.30 - 15.30 uur nask2 

Di 21 juni  09.00 - 11.00 uur aardrijkskunde 

Di 21 juni  13.30 - 15.30 uur Engels 
 

wo 15  juni B, K Bekendmaking normering 1e afname digitale examens. Dit geldt alleen 
voor leerlingen die in het eerste tijdvak alle examens hebben afgelegd 

wo 15 juni       13.00 - 15.00 B, K Mentoren leerjaar 4 bellen alle leerlingen 

wo 15 juni             16.00 uur B, K Alle geslaagde leerlingen halen hun voorlopige cijferlijst op 

do 16 juni B, K Vanaf 8.00 uur gesprekken met gezakte leerlingen (en ouders) en 
examencommissie over mogelijkheden tot herkansing. 



vr 17 juni      vóór 10.00 uur B, K Aangeven bij de administratie van welke herkansingsmogelijkheid een 
leerling gebruik wil maken. 

vr 17  juni  B, K Examentraining voor de leerlingen die een herkansing doen, op afspraak 
docent. 

ma 20  t/m wo 22 juni B, K Tweede tijdvak / herkansingen of herprofilering (verbeteren examenvak) 

vr 1 juli B, K, TGL Bekendmaking normering tweede tijdvak TGL en uitslag tweede periode 

digitale examens (B, K). Leerlingen die in tijdvak 1 / eerste periode alle 

examens hebben afgerond, krijgen de uitslag van de herexamens.  

Leerlingen die in tijdvak 2 / tweede periode hun examens hebben 

afgerond, krijgen de uitslag van hun volledige examen. 

vr 1 juli B, K, TGL Vanaf 12.00 uur gesprekken met gezakte leerlingen (en ouders) over de 

mogelijkheden tot herkansingen in tijdvak 3. 

vr 1 juli B, K, TGL Voor 16.00 uur doorgeven voor welke vakken van de herkansings-

mogelijkheid in tijdvak 3 gebruik gemaakt wordt. 

di 5 t/m vr 8 juli B, K, TGL Tijdvak 3 / periode 3 voor de herkansingen. Dit is voor leerlingen die in 

tijdvak 2 hun volledige examen hebben afgerond. Rooster volgt later. 

di 5 t/m do 7 juli B, K, TGL Diploma-uitreiking aan alle geslaagde leerlingen uit klas 4. Uitnodiging met 

exacte tijd en data wordt in juni verstuurd 

Vanaf 11 juli B, K, TGL Zomervakantie voor alle leerlingen die hun volledige examen hebben 

afgelegd. 

Do 14 juli B, K, TGL Bekendmaking normering tijdvak 3 / periode 3. 

Vanaf 10 uur worden alle leerlingen die hun examen hebben afgerond in 

tijdvak 3 gebeld met de uitslag. 

Geslaagde leerlingen worden uitgenodigd om hun diploma op te halen. 

Eventueel afgewezen leerlingen (en ouders) worden op afspraak vanaf  

12 uur op school uitgenodigd voor een gesprek over de verdere 

mogelijkheden. 

 
 

 
Dit schema hebben we met de grootst mogelijke zorgvuldigheid gemaakt. Het is 
echter een planning; het kan voor komen dat we iets over het hoofd hebben gezien, 
dat er zich onvoorziene omstandigheden voordoen of dat overheidsaanwijzingen 
worden aangepast.  
Overleg daarom met ons als u vakantieplannen maakt die examenzaken kunnen 
doorkruisen zoals herexamens!  

 


