
 

 

 

Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de Examenleerlingen  
Basis- en Kaderberoepsgerichte leerweg 
 
 
 
Zoetermeer,   19 oktober 2022 
 
Kenmerk:  22.595/OU/KG/MJ 
Betreft: “belangrijke data”   
 
 
Geachte ouder(s)/verzorger(s), 
 
Voor dit examenjaar hebben wij een aantal belangrijke zaken en data op een rijtje gezet.  

Indien er maatregelen vanuit de overheid genomen worden i.v.m. COVID-19 informeren wij 
u hier z.s.m. over. 
 
Schoolexamencijfers (CSPE-cijfers) beroepsgerichte vak 
Vrijdag 17 maart 12.00 uur is de deadline voor docenten om de laatste schoolexamencijfers 
voor het beroepsgerichte vak in Magister in te voeren. 
Dinsdag 21 maart 09.00 uur wordt door de mentor een “akkoordverklaring examenkandidaat” 
met de definitieve SE (schoolexamen) cijfers in 2-voud aan uw zoon/dochter uitgereikt.  
De leerlingen moeten deze dag op school aanwezig zijn om deze in ontvangst te nemen. 
Ouders en leerlingen tekenen beiden voor akkoord. 
Uiterlijk donderdag 23 maart moet de akkoordverklaring bij de mentor worden ingeleverd.  
Eventuele bezwaren kunnen deze dag tussen 09.00 en 12.00 uur worden gemeld bij de 
examensecretaris de heer Kreuning. Indien er geen bezwaar wordt ingediend, gaan wij ervan 
uit dat u akkoord gaat met de SE-cijfers. 
 
Tijdvak CSPE (praktijkexamen): 
Ons rooster start op maandag 3 april en de laatste dag is donderdag 20 april (onder 
voorbehoud). Het exacte rooster wordt later bekend gemaakt en met uw zoon/dochter 
besproken door de desbetreffende examinator en/of de mentor. 
Het 2e tijdvak ofwel periode van herkansingen loopt vanaf 19 juni t/m 23 juni. 
 
Schoolexamencijfers (SE-cijfers) algemene vakken 
Dinsdag 18 april om 12.00 uur is de deadline voor docenten om de laatste 
schoolexamencijfers voor de algemene vakken in Magister in te voeren. 
Woensdag 19 april wordt door de mentor een “akkoordverklaring examenkandidaat” met de 
definitieve SE (schoolexamen) cijfers in 2-voud aan uw zoon/dochter uitgereikt.  
De leerlingen moeten deze dag op school aanwezig zijn om deze in ontvangst te nemen. 
Ouders en leerlingen tekenen beiden voor akkoord. 
Uiterlijk donderdag 20 april moet de akkoordverklaring bij de mentor worden ingeleverd.  



 

 

 

Eventuele bezwaren kunnen deze dag tussen 09.00 en 12.00 uur worden gemeld bij de 
examensecretaris de heer Kreuning. Indien er geen bezwaar wordt ingediend, gaan wij ervan 
uit dat u akkoord gaat met de SE-cijfers. 
 
Tijdvak digitale flex examens: 
Vanaf 3 april t/m 7 juli mogen de digitale examens worden ingepland.  
Ons rooster start op maandag 15 mei en de laatste dag is donderdag 25 mei (onder 
voorbehoud). Het rooster wordt op onze website geplaatst onder het kopje: praktische info – 
brieven aan ouders en examen. 
Het 2e tijdvak ofwel periode van herkansingen loopt vanaf 19 juni t/m 22 juni. 
 
Uitslag: 
1e tijdvak: woensdag 14 juni.  
2e tijdvak: vrijdag 30 juni. 
Woensdag 14 juni krijgt de school om 08.00 uur de normering aangereikt en kan de uitslag 
worden bepaald. De vaststelling daarvan duurt tot in de middag. Ditzelfde geldt voor de 
uitslag op vrijdag 30 juni. 
 
Gezakt of herkansing 
Afgewezen kandidaten en kandidaten met mogelijkheid tot herkansing worden op woensdag 
14 juni tussen 14.00 en 14.30 uur gebeld.  
Zij worden om 15.00 uur op school verwacht en ontvangen van hun mentor de cijferlijst en 
nadere instructies.  
Opgave voor herkansing dezelfde dag tot 16.30 uur of uiterlijk donderdag 15 juni van 09.00 
-11.00 uur. 
De herkansingen in het 2e tijdvak zijn op dinsdag 20 juni t/m vrijdag 23 juni. 
 
Geslaagd  
Geslaagde leerlingen in het 1e tijdvak worden op woensdag 14 juni vanaf 14.35 uur gebeld 
en kunnen tussen 15.30 en 16.00 uur hun cijferlijst komen ophalen. Geslaagde leerlingen in 
het 2e tijdvak worden vrijdag 30 juni z.s.m. gebeld. 
 
Examentrainingen 
Voor de leerlingen zijn er gedurende het schooljaar examentrainingen. De leerlingen worden 
hier door de docenten tijdig over geïnformeerd. 
 
Mijneindexamen.nl 
Voor eindexamenkandidaten is de mobiele website/web-app mijneindexamen.nl 
beschikbaar. Deze site biedt alle informatie over het centraal examen. Met deze web-app 
kunnen examenkandidaten hun examenrooster personaliseren. Ook biedt de site een 
overzicht van te gebruiken hulpmiddelen, oefenexamens en o.a. de uitslagbepaling.  
 
Website 
Op onze website staan onder het kopje “Praktische Info” diverse documenten. Voor u is 
belangrijk: brieven aan ouders en examen. 



 

 

 

Onder examens vind u o.a. het examenreglement en de PTO/PTA’s. 
 
Diploma-uitreiking 
Diploma-uitreiking is op donderdag 6 juli. Meerdere informatie hierover volgt nog. 
 
Boeken inleveren 
Van Iddink ontvangt u t.z.t. bericht op welke tijd uw zoon/dochter de boeken moet inleveren 
in de centrale hal. 
 
Vanuit de overheid moeten wij u erop attenderen, dat het niet verstandig is om vóór 7 juli 2023 
een vakantie te plannen in verband met een eventueel noodscenario. Het is nog nooit 
voorgekomen, maar het is wel denkbaar, bijvoorbeeld bij extreme weersomstandigheden of 
(de dreiging van) een grootschalige epidemie.  
 
 
 
Continuïteitsplan centrale examens  
Voor eventualiteiten waarbij de geheimhouding van de examens geschonden is of afname niet 
mogelijk is, treedt een Continuïteitsplan in werking. 
In het meest ingrijpende noodscenario kunnen één of meer centrale examens worden 
uitgesteld en kan het eerste en tweede tijdvak zich uitstrekken tot het moment van de aanvang 
van de vroegste zomervakantie (aanvangsdatum 7 juli 2023, volgens het overzicht 
schoolvakanties schooljaar 2022-2023 van het ministerie van OCW). 
                         
 
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben ingelicht en wensen uw zoon/dochter veel succes 
toe. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 

 
J. van Beek 
Directeur ONC Clauslaan 
 

 


