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Inleiding 

 
“Het is wéér een bijzonder jaar.” 
 
Links en rechts om je heen hoor je mensen dit zeggen. En het is inderdaad wéér een bijzonder jaar. 
Net als vorig jaar mogen de examenleerlingen ondanks Covid-19 gewoon hun examen maken.  
 
De leerlingen die nu in klas 4 zitten hebben te maken gehad met alle perikelen rondom Covid-19. Dat 
begon in maart 2020 toen van de één op de andere dag plotseling het fysieke onderwijs werd 
gestaakt en de scholen slechts een paar dagen de tijd hadden om online lessen te regelen. De 
leerlingen die dit jaar examen doen, zaten toen in het tweede leerjaar. Ook in het derde leerjaar 
werd er nog redelijk onverwacht weer een lockdown van kracht. Toen werden medio december de 
fysieke lessen nogmaals gestaakt en begonnen de leerlingen een paar dagen eerder aan hun 
kerstvakantie. Na de kerstvakantie waren er alleen maar fysieke lessen voor het vierde leerjaar, de 
leerlingen die dit jaar examen doen, hebben eerst een periode de lessen online gevolgd. Dit jaar was 
er goede hoop, dat het schooljaar als vanouds zou lopen. Niets was minder waar en een paar dagen 
voor het begin van de kerstvakantie kreeg Nederland nogmaals met een lockdown te maken. 
 
Vanzelfsprekend hebben het uitvallen van lessen en andere perikelen gevolgen voor de kwaliteit van 
het onderwijs. Ook de onderwijsminister ziet dit in en hij heeft daarom passende maatregelen 
genomen om er voor te zorgen dat de leerlingen dit jaar zo goed mogelijk hun examens kunnen 
afleggen. Ook de slaag-/zakregeling is voor dit schooljaar weer aangepast, zodat de leerlingen een 
goede en faire kans hebben om hun examens succesvol af te sluiten.  
 
Met dit boekje Exameninformatie 2021 - 2022 willen wij u voorlichten over de aanstaande 
examenperiode. Wij willen u vragen om dit boekje voor aanvang van het examen met uw kind door 
te nemen, zodat iedereen op de hoogte is van alle regels rondom het examen. Mocht u naar 
aanleiding van deze informatie nog vragen hebben, dan kunt u altijd contact opnemen met de 
examensecretaris. 
 
 
Oosterhesselen, april 2022 
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Kort samengevat 

Centraal Examen basis, kader en mavo eerste tijdvak: 

Alle examens van het eerste tijdvak worden afgenomen vanaf donderdag 12 mei tot en met maandag 

23 mei. Op jouw rooster kun je nakijken wanneer jij jouw examens moet afleggen.  

 Kijk op je examenrooster wanneer je welk examen hebt. Vraag het niet aan een 
klasgenoot. 

 Let goed op in welke groep je bent ingedeeld. 

 Als je je rooster niet meer hebt, kijk je op de site van school. 

 De roosters voor het examen staan op de homepage van onze locatie vermeld. 
 
 
Een paar regels en afspraken. Houd je eraan! 

Hier volgen ze nog een keer: 

 Je houdt  je aan de lokaalregels; 

 Bij binnenkomst ga je meteen naar je aangewezen plaats; 

 Je komt niet aan spullen van de computer voordat er toestemming is gegeven; 

 Je staat 10 tot 15 minuten voor aanvang van het examen bij het lokaal; 

 Je neemt geen tas, jas, smartphone, iPod etc. mee naar je examenplaats; 

 Je neemt alle hulpmiddelen die je tijdens het examen mag gebruiken mee naar je plaats 

(zie blz. 11 t/m 13); 

 Let op de start- en eindtijd. Vooral de eindtijd is niet voor iedereen gelijk. 

 

Informatie over de uitslag 

Dag van uitslag: woensdag 15 juni 2022 

Niet-geslaagden worden tussen 13.45 en 14.00 uur gebeld. Daarna komt een docent thuis 

langs om de mogelijkheden van een herkansing te bespreken. Het herkansingsformulier 

moet uiterlijk vrijdag 17 juni vóór 12 uur ondertekend door de ouder(s)/verzorger(s) weer 

worden ingeleverd. 

Geslaagden worden na 14.00 uur gebeld en komen om 15.00 uur naar school om hun 
cijferlijst en een herkansingsformulier op te halen. Deze lijst moet, ook als je geen herkansing 
doet, ondertekend door de ouder(s)/verzorger(s) op vrijdag 17 juni vóór 12.00 uur weer 
worden ingeleverd. 

 
 

Diploma-uitreiking 
 
De diploma-uitreiking is op maandag 11 juli 2022. Nadere informatie hierover volgt.  
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Tijden 

Zorg ervoor dat je tenminste 15 minuten voor het begin van een examen 

aanwezig bent bij het examenlokaal.  

Deze tijd hebben we nodig voor de opening van het examen en wat algemene mededelingen. We 

kunnen dan precies op tijd met het examen beginnen. 

 

Plaats van het examen 

De Centrale Examens worden allemaal in lokaal B7 afgenomen. Bij ieder examen ga je bij de jou 

toegewezen computer zitten.  

 

Ziekte 

Het kan gebeuren, dat je door ziekte niet in staat bent om een examen te maken. Dat is natuurlijk 

jammer, maar je laat je ouder(s)/verzorger(s) ruim voor het begin van het examen telefonisch 

contact zoeken met de teamleider of de examensecretaris van de school. (mevr. Schrik of dhr. Zuur). 

De ziekmelding moet zo spoedig mogelijk en ondertekend door jouw ouder(s)/verzorger(s) 

schriftelijk worden bevestigd. Als je een geldige reden had om afwezig te zijn, kun je voor de 

examens die je gemist hebt, een uitgesteld examen afleggen. 
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Groepsindeling 

Klas 4A is voor de examens in drie groepen onderverdeeld. Voor iedere groep geldt een eigen 

tentamenrooster! 

 

Groep 4A1 

1. Rudolf Aasman 

2. Same Alshawesh 

3. Sanne Buls 

4. Danique Frijlingh 

5. Henderkie Hinderiks 

6. Bram Jongepier 

7. Jessica Zwijnenberg

 

Groep 4A2 

1. Bart Euving 

2. Sverre Hessels 

3. Marjolijn Koldewijn 

4. Tom Robben 

5. Dyon Tichelaar 

6. Dominique van der Weide 

 

Groep 4A3 

1. Fay Hooge 

2. Dustin Nijland 

3. Roos Slomp 

4. Irsa Ulehake 

5. Chelsea Westerman 

6. Bam Yaemnim 

 

 
 
Op de volgende pagina’s staan de roosters per groep. Kijk altijd op je eigen rooster en vraag niet aan 
een klasgenoot!  



 8 

Roosters 1e tijdvak  4A1 

De examens voor het 1e tijdvak worden afgenomen vanaf donderdag 12 mei 2022. 
 

! Kijk goed welk rooster voor jou van toepassing is ! 

 

 
 
Groep 4A1 
________________________________________________________________________ 

Datum     Vak     Tijd   

________________________________________________________________________ 

Donderdag 12 mei   economie    11.00 – 12.00  

________________________________________________________________________ 

Maandag 16 mei   Nederlands    09.00 – 10.30 

________________________________________________________________________ 

Woensdag 18 mei   Engels     11.00 – 12.00  

________________________________________________________________________ 

Vrijdag 20 mei   biologie    09.00 – 10.00 

  

     wiskunde    09.00 – 10.30  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Groep 4A1 

1. Rudolf Aasman 

2. Same Alshawesh 

3. Sanne Buls 

4. Danique Frijlingh 

5. Henderkie Hinderiks 

6. Bram Jongepier 

7. Jessica Zwijnenberg

 
 
Examenduur: 

 bb: voor alle vakken 60 minuten, m.u.v. Nederlands en wiskunde:   90 minuten 
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Roosters 1e tijdvak  4A2 

De examens voor het 1e tijdvak worden afgenomen vanaf donderdag 12 mei 2022. 
 

! Kijk goed welk rooster voor jou van toepassing is ! 

 

 
 
Groep 4A2 
________________________________________________________________________ 

Datum     Vak     Tijd 

________________________________________________________________________ 

Donderdag 12 mei   economie     09.00 – 10.30 

________________________________________________________________________ 

Maandag 16 mei   Nederlands    11.00 – 13.00 

________________________________________________________________________ 

Woensdag 18 mei   Engels     09.00 – 10.30 

________________________________________________________________________ 

Maandag 23 mei   biologie    09.00 – 10.30 

  

     wiskunde    11.00 – 13.00  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 
Groep 4A2 

1. Bart Euving 

2. Sverre Hessels 

3. Marjolijn Koldewijn 

4. Tom Robben 

5. Dyon Tichelaar 

6. Dominique van der Weide 

 
Examenduur: 

 

 kb: voor alle vakken 90 minuten, m.u.v. Nederlands en wiskunde: 120 minuten 
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Roosters 1e tijdvak  4A3 

De examens voor het 1e tijdvak worden afgenomen vanaf vrijdag 13 mei 2022. 
 

! Kijk goed welk rooster voor jou van toepassing is ! 

 

 
________________________________________________________________________ 

Datum     Vak     Tijd 

________________________________________________________________________ 

Vrijdag 13 mei   economie    09.00 – 10.30 

________________________________________________________________________ 

Dinsdag 17 mei   Nederlands     09.00 – 11.00 

________________________________________________________________________ 

Donderdag 19 mei   Engels     09.00 – 10.30 

________________________________________________________________________ 

Maandag 23 mei   biologie    09.00 – 10.30  

     wiskunde    11.00 – 13.00  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 
Groep 4A3 

1. Fay Hooge 

2. Dustin Nijland 

3. Roos Slomp 

4. Irsa Ulehake 

5. Chelsea Westerman 

6. Bam Yaemnim 

 
 
Examenduur: 

 

 kb: voor alle vakken 90 minuten, m.u.v. Nederlands en wiskunde: 120 minuten 
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Wat moet je bij je hebben tijdens het examen 

 

Tijdens het examen mag je de volgende hulpmiddelen gebruiken: 

 

 

Vak 
 

Hulpmiddel 
 

 
Alle vakken 

 
Basispakket, zoals: 

 een paar goede pennen 

 tekenpotlood en puntenslijper 

 blauw en rood potlood 

 liniaal met millimeterverdeling 

 passer 

 geodriehoek 

 gum 

 rekenmachine 
 

 
Alle examens 

 
Woordenboek Nederlands 
of 
Woordenboek – thuistaal en/of thuistaal - 
Nederlands 
 

 
Moderne vreemde talen 

 
Woordenboek naar en vanuit de vreemde taal 
 

 
Wiskunde 
 

 
Naast of in plaats van de geodriehoek; een 
windroos (koershoekmeter) 
Roosterpapier in cm2  
 

 

 

 

Let op! 
Het gebruik van zogenaamde ‘noise-cancelling-headphones’ is bij geen enkel examen toegestaan. 

 

Op de volgende pagina staat een toelichting op deze tabel. 
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Toelichting op de tabel ‘hulpmiddelen’ 

Woordenboek Nederlands 

Een eendelig woordenboek Nederlands is toegestaan bij alle examens. In plaats van een 

woordenboek Nederlands kan aan leerlingen met een andere moedertaal dan het Nederlands 

toestemming worden gegeven om een woordenboek Nederlands – thuistaal en/of thuistaal – 

Nederlands te gebruiken. 

Een digitaal woordenboek is niet toegestaan 

Als de spelling van het Nederlands wordt beoordeeld, zijn alleen schrijfwijzen volgens de huidige 

officiële spellingsregels toegestaan. 

Een woordenboek kan natuurlijk een goed hulpmiddel zijn bij een examen wanneer je niet zeker bent 

van de betekenis van een woord. Denk erom dat het gebruik van een woordenboek extra (kostbare) 

tijd kost. 

 

Woordenboek bij de moderne vreemde talen 

Bij de moderne vreemde talen zijn zowel een woordenboek naar als een woordenboek vanuit de 

vreemde taal toegestaan. Een woordenboek naar de vreemde taal is zinvol bij centrale examens die 

een onderdeel schrijfvaardigheid bevatten. Een digitaal woordenboek is niet toegestaan. Op verzoek 

van de examenkandidaat mag het bevoegd gezag van de school bij het vak Engels de 

examenkandidaat toestemming geven om een woordenboek Engels - Engels te gebruiken in plaats 

van een woordenboek Engels - Nederlands.  

 

Rekenmachine 

Bij wiskunde, nask 1 en nask 2 moet de rekenmachine naast de grondbewerkingen tevens beschikken 
over toetsen voor pi, x tot de ye macht (of ^), 
x kwadraat, 1/x en sin/cos/tan in graden (en hun inversen).  
 
Bij alle overige vakken zijn de grondbewerkingen optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen 
voldoende. Meer mogelijkheden mag, maar:  
de rekenmachine mag niet één of meer van de volgende eigenschappen hebben: 
 

 lichtnetaansluiting tijdens het examen 

 opladen tijdens het examen 

 schrijfrol 

 alarm of ander geluid 

 alfanumeriek (letters op scherm) 

 grafieken weergeven 

 zend- of ontvanginstallatie.  
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Meerregeligheid van het scherm wordt in de criteria niet genoemd. Dit houdt in dat een 
meerregelige machine niet is verboden als hij aan de overige criteria voldoet. Wel is het zo dat de 
meerregelige machines mogelijkheden hebben die bij de eenregelige ontbreken, zoals het maken van 
tabellen. Bij de huidige centrale examens is niet gebleken dat die extra mogelijkheden de kandidaat 
voordeel bieden. 
  
Ook bij de digitale centrale examens (BB en KB) is de rekenmachine een toegestaan hulpmiddel. 
 
Als je niet weet of jouw rekenmachine gebruikt mag worden, moet je dit vóór het examen even aan 
de docent vragen. 
 
 
 
Bedoeld is dat er geen teksten kunnen worden ingevoerd of uitgelezen, zoals 

bijvoorbeeld met de mobiele telefoon wel kan. De letters ‘sin’ als afkorting van sinus  
worden in dit verband dus niet als alfanumeriek beschouwd.  
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Regels met betrekking tot het examen 

      

REGELS 

 

1. Je mag geen jas en/of tas mee naar het examenlokaal nemen.  

2. In het examenlokaal is het strikt verboden een mobiele telefoon of een 

ander apparaat met internetverbinding en/of data-opslag bij je te hebben. 

3. Tijdens het examen mag je het lokaal niet verlaten. In ‘noodgevallen’ mag 

dat alleen onder begeleiding van één van de surveillanten. 

4. Je mag alleen examen- en kladpapier gebruiken dat door school wordt 

verstrekt. Let op: ook kladpapier moet na het examen worden ingeleverd! 

5. Slechts de hulpmiddelen genoemd in de hulpmiddelentabel op blz. 6 van dit 

boekje mogen tijdens het examen worden gebruikt. 

6. Noise-cancelling-headphones en smart-watsches zijn tijdens het examen 

niet toegestaan. 

7. Tijdens het opstarten van digitale examens moet het in het examenlokaal 

volledig stil te zijn. 

8. Bij bedrog, spieken of andere vormen van het oneerlijk verkrijgen van 

informatie geldt het examenreglement. 

9. Het is niet toegestaan het eerste uur en het laatste kwartier van een zitting 

het examenlokaal te verlaten (indien het werk af is). 

10. Als je eenmaal buiten het examenlokaal bent geweest, mag je beslist niet 

meer terug. Controleer dus goed of je alle vragen hebt beantwoord en of je 

ook alles hebt ingeleverd. 

11. Je bent verplicht de aanwijzingen van de surveillanten op te volgen. 
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De uitslag 

De uitslag van het examen is de beslissing 

 dat een kandidaat geslaagd is voor het gehele eindexamen en dus recht heeft op het diploma 
met een cijferlijst, of  

 dat een kandidaat afgewezen is voor het gehele eindexamen en dus geen recht heeft op het 
diploma. Hij krijgt dan wel een cijferlijst en in het vmbo een certificaat voor die vakken 
waarvoor een 6 of meer is behaald. 

 

Wanneer ben je geslaagd? 

Vanaf schooljaar 2013 - 2014 is de uitslagbepaling vmbo en havo/vwo gesplitst.  
 
Artikel 49 van het Eindexamenbesluit VO heeft alleen nog betrekking op het vmbo.  
 
 
In 2022 is de kandidaat geslaagd als: 
 

 het rekenkundig gemiddelde van zijn bij het centraal examen behaalde cijfers tenminste 5,5 
is  

 hij voor Nederlands minimaal een 5 heeft behaald  

 hij één 5 heeft behaald en verder 6 of hoger  

 hij één 4 heeft behaald, verder 6 of hoger, waaronder tenminste één 7 of hoger  

 hij twee vijven heeft behaald, verder 6 of hoger, waaronder tenminste één 7 of hoger  

 hij voor lo1 en kunstvakken 1 'voldoende' of 'goed' heeft behaald  
 
Voor het beroepsgerichte vak (D&P) in de basisberoepsgerichte en kaderberoepsgerichte leerweg 
geldt dat beide eindcijfers meetellen. 
 
 
 
Nog niet geslaagd? 
 
Wanneer blijkt dat je na tijdvak 1 nog niet bent geslaagd, wordt er bekeken of je met behulp van 
herkansingen alsnog je diploma kunt behalen. In verband met Covid-19 heeft de minister besloten 
dat alle leerlingen in het voorgezet onderwijs dit jaar twee vakken mogen herkansen in plaats van 
één. 
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Hoe wordt het eindcijfer berekend? 
 
Op je eindlijst staat per vak het eindcijfer. Dit is de optelsom van het schoolexamencijfer en het 
centraal examencijfer, gedeeld door twee en vervolgens naar boven of beneden afgerond. Als het 
eerste cijfer achter de komma een 4 of lager is, wordt het eindcijfer naar beneden afgerond. Als dat 
cijfer een 5 of hoger is, wordt het eindcijfer naar boven afgerond. Een 5,4 is dus een 5. Een 5,5 is een 
6. 
 

Voorbeeld: 
 
Stel je hebt voor Nederlands een 7,4 met het schoolexamen (SE) en een 5,3 met het centraal examen 
(CE).  
Dan is het gemiddelde 7,4 + 5,3 = 12,7. Gedeeld door 2 = 6,35. Dit wordt naar beneden afgerond, een 
6 dus. 
 
Als er voor een vak geen centraal examen is, dan is het cijfer van het schoolexamen (SE) ook het 
eindcijfer. Dat geldt dit jaar voor maatschappijleer en Dienstverlening en Producten. 
 
De directeur van de school stelt per vak het eindcijfer vast. 
 
 
 

Wegstreepregeling 
 
Dit jaar is er nog een extra kans om het examen ondanks één of twee onvoldoendes toch te behalen. 
In het schooljaar 2021 – 2022 kan de zogenaamde wegstreepregeling worden toegepast wanneer 
een leerling een onvoldoende te veel heeft. 
 
Voorbeelden: 
 
De kandidaat is geslaagd als: (1 + 2) Je moet sowieso aan punt 1 voldoen voordat je verder kunt met 
punt 2. 
 
 

1. gemiddeld 5,5 over de gemaakte examens 
 

2. (eindcijfers) 
 

Ne En Ma Ec Bi DP* DP(K)* 
   5   6   6   6  6    6   6 
 

Ne En Ma Ec Bi DP* DP(K)*  
   5   5   6  6  7   6   6  
 
 
Bij bovenstaande voorbeelden is de leerling zonder problemen geslaagd. De wegstreepregeling hoeft 
niet toegepast te worden. 

*) 
DP      = dienstverlening en producten (profiel) 
DP(K) = dienstverlening en producten (keuzevakken)  
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In de volgende twee voorbeelden wordt de wegstreepregeling toegepast, zodat de leerling alsnog 
het diploma krijgt. Hierbij moeten twee zaken in het oog worden behouden: 
 

 Het vak Nederlands is een kernvak en kan niet worden weggestreept. 

 Het vak dat wordt weggestreept, wordt wel op het diploma vermeld.  
 
In de volgende twee voorbeelden zit onder de duim een onvoldoende. Of dat een 4 is of een 5 maakt 
niet uit. In het voorbeeld voldoet de leerling aan punt 1. 
 

1. gemiddeld 5,5 over de gemaakte examens 
 

2. (eindcijfers) 
 
 
voorbeeld 1: 
 

Ne En Ma Ec Bi DP DP(K) 
    5    6   6  6    6   6 
 
 
 
voorbeeld 2: 
 

Ne En Ma Ec Bi DP DP(K) 
 6   4   6   7   6   6 

 
 
 
In eerste instantie is de leerling bij bovenstaande voorbeelden niet geslaagd. Wanneer echter in 
voorbeeld 1 op de onvoldoende van Engels de duim wordt gelegd, en in voorbeeld 2 op de 
onvoldoende van economie, dan voldoet de leerling toch nog aan de eisen en krijgt hij het diploma 
uitgereikt. 
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Nog niet geslaagd 
 

Herkansing 
 
BB en KB 
 
Herkansingen! 
 
Je mag dit jaar tijdens het tweede tijdvak twee algemene vakken herkansen. Je mag zelf kiezen 
welke vakken. Het maakt niet uit of je een lager cijfer haalt voor de herkansing. Het hoogste cijfer 
telt.  
Daarnaast mag je ook nog een deel of het gehele cspe van het beroepsgerichte vak herkansen. 

 
Herprofileren 
 
Indien je al geslaagd bent, mag je natuurlijk altijd proberen met een herkansing een hoger cijfer te 
halen. Dit noemen we herprofileren. 
 
De exacte data van de herkansingen worden met je besproken wanneer je je voor een herkansing 
opgeeft. De herkansingen vinden in ieder geval plaats in de week van 20 t/m 24 juni. 

 
 

Examenvak gemist 
 
Het kan natuurlijk gebeuren, dat je vakken gemist hebt tijdens het examen. De directeur beoordeelt 
dan eerst of je een geldige reden had. Als dit het geval is, mag je die vakken alsnog doen. 
Je mag in de herkansingsperiode twee vakken herkansen en ook vakken die je gemist hebt inhalen. 
(je moet natuurlijk wel een geldige reden hebben om dat vak gemist te hebben). 
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Definitief gezakt (en nu?) 
 

 

Vierde klas opnieuw 

Wanneer je het examen (ook na herkansing) niet gehaald hebt, kun je het examenjaar overdoen.  

Kandidaten die definitief afgewezen zijn, melden zo spoedig mogelijk bij de directeur, mevr. de Jong 

of de teamleider, mevrouw Schrik of ze na de zomervakantie weer op onze school terugkomen. Het 

PTA-cijfer van klas 3 telt ook nu weer voor een deel mee voor je schoolexamencijfer (SE). 

 

 

Diploma-uitreiking 

Alle geslaagde leerlingen krijgen hun diploma op maandag 11 juli uitgereikt. Het diploma mag 

wettelijk slechts aan de kandidaat persoonlijk worden overhandigd. 

De exacte invulling over het programma volgt. 
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Handige sites 

Op de volgende sites vind je voor, tijdens en na je examen nuttige exameninformatie. Er staan 

bijvoorbeeld ook oefenexamens bij: 

 

www.eindexamensite.nl 

www.mijneindexamen.nl 

www.examenblad.nl 

www.cito.nl 

www.cvte.nl 

www.eindexamen.nu 

www.laks.nl 

 

Alle leerlingen uit klas 4A kunnen ook digitale examens oefenen op: 

oefenen.facet.onl 

 

http://www.eindexamensite.nl/
http://www.mijneindexamen.nl/
http://www.examenblad.nl/
http://www.cito.nl/
http://www.cvte.nl/
http://www.eindexamen.nu/
http://www.laks.nl/
http://www.oefenen.facet.nl/
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Tot slot 

Wij wensen je natuurlijk heel veel succes bij het examen en we hopen op een goede uitslag. 

 Bewaar deze exameninformatie goed en laat het ook thuis lezen, zodat ook zij weten 

wanneer jij een examen moet maken en welke regels er gelden. 

 Kijk goed naar de juiste data en de juiste tijden voor jouw examens 

 Hang jouw examenrooster op een voor iedereen duidelijk zichtbare plek in huis op. 

 Als er klachten zijn over het examen mag je deze altijd melden bij het LAKS. We gaan er 

natuurlijk wel van uit dat je met je klacht eerst bij ons komt. We kunnen dan samen kijken of 

we voor jouw klacht een goede oplossing kunnen vinden. 

 Mocht je nog vragen of problemen hebben, laat dat dan tijdig weten. 

 

Mevr. E. de Jong, voorzitter examencommissie 
Dhr. W. Zuur, secretaris examencommissie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Te allen tijde geldt: 

Het examenreglement, zoals deze gepubliceerd staat op de website van het Esdal College, is bindend, 

ook wanneer een regel in dit boekje (exameninformatie 2021 - 2022) anders geïnterpreteerd zou 

kunnen worden. 

 


