Amsterdam, 11 april 2022
Betreft: Rooster Centraal Digitaal Examen/Centraal Schriftelijk Examen 2022
Aan alle leerlingen van klas 4,
Hierbij ontvang je het rooster van het Eindexamen 2022. De digitale examens (BB en KB) zijn van
dinsdag 10 mei t/m maandag 23 mei, de schriftelijke examens (GT) zijn van donderdag 12 mei t/m
maandag 23 mei.
In het examenreglement dat in oktober is uitgedeeld (zie website), staan allerlei belangrijke zaken die
met het examen te maken hebben. Lees dit nog eens goed door!.
Verder is van belang:
1.
2.

Zorg dat je op tijd bent. Op tijd betekent tenminste 10 minuten voor het examen in de kantine.
Je bent tot een half uur na aanvang van het examen toelaatbaar (je krijgt géén extra tijd). Als je
te laat bent, kun je hierdoor je examen niet afmaken.
3. In het examenlokaal is je telefoon uit en in de telefoonzak.
4. Bij alle examens is het gebruik van een rekenmachine toegestaan (je mag niet van elkaar lenen).
5. Bij wiskunde is een geodriehoek en/of rekenmachine toegestaan. Bij het schriftelijk examen
moet je een rood en blauw kleurpotlood bij je hebben, een gewoon potlood, een gum, een
passer en een liniaal.
6. Bij alle examens mag je een Nederlands woordenboek gebruiken (een digitaal woordenboek is
niet toegestaan, je mag ook niet van elkaar lenen).
7. Je gaat zitten op de plaats waar jouw naamkaartje ligt.
8. Tassen, jassen, eten en drinken mogen niet mee in het examenlokaal. Wij zorgen voor een flesje
water. De rest van je spullen gaan in een aangrenzend lokaal.
9. Zorg voor voldoende blauw schrijvende of zwart schrijvende pennen.
10. Rust voldoende uit! Het is natuurlijk belangrijk om goed te leren, maar ook om uitgerust aan je
examens te beginnen. Ga dus op tijd naar bed!
Kijk goed op de lijst in welke groep je zit en in welk lokaal je moet zijn!!
Na het laatste examen krijg je een brief, waarin staat wanneer je op school moet komen om de
resultaten met de examensecretaris te bespreken en wanneer je een herkansing kunt doen.
Veel succes toegewenst namens het Zuiderlicht team.
Olga Onrust
directeur

DIGITALE EXAMENROOSTER 2022 BASIS
Leerlingen: 4A
Mohammed, Chayenna, Rania, Yugiano, Rossalina, Precious, Raysha, Elisa, Giichara,
Shafieka, Denesia, Defania, Obriëlle, **Melissa, Quinty, Ashlyn-Joy

Datum

Tijd

Vak

Min.

Surveillant

Woensdag
11 mei 2022

09:00-10:00

biologie

60

AAKE + GYGA

Maandag
16 mei 2022

09:00-10:30

Nederlands

90

CYBG + CLKO

Woensdag
18 mei 2022

09:00-10:00

maatschappijkunde

60

CLKO + MKSS

Maandag
23 mei 2022

09:00-10:00

Engels

60

DABN + JNPT

** = tijdsverlenging

DIGITALE EXAMENROOSTER 2022 BASIS
Leerlingen: 4B + 4M
Kiara (4M), Lina, Stephory, Annabel, Ruben, Ceylan, Sharenaty, Imani, Noa,
Xavier, Jayla, Ranjot, Kaira

Datum

Tijd

Vak

Min.

Surveillant

Woensdag
11 mei 2022

10:30-11:30

biologie

60

BUON + MELM

Maandag
16 mei 2022

11:00-12:30

Nederlands

90

EESD + LELA

Woensdag
18 mei 2022

10:30-11:30

maatschappijkunde

60

CLKO + MELM

Maandag
23 mei 2022

10:30-11:30

Engels

60

OAEI + LELA

** = tijdsverlenging

