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Doetinchem, 12 april 2019

Aan de kandidaten van het Rietveld Lyceum
die deelnemen aan het centraal eindexamen
2019

Referentie: 2019-106/Bre/Hee
Betreft: afronding schoolexamen en tekenen akkoordverklaringen

Beste eindexamenkandidaat,
Voor aanvang van het eerste tijdvak van het centraal examen dient het schoolexamen te worden
afgerond. Middels deze brief informeren wij je over de afronding hiervan. Bij deze brief is ook een
bijlage met een overzicht met belangrijke data rond het centraal examen gevoegd. Het
examenrooster is te vinden op www.eindexamen.nl en op www.mijneindexamen.nl.
Afronding schoolexamen
Een kandidaat heeft het schoolexamen afgerond als alle examentoetsen en praktische opdrachten
zijn gemaakt en beoordeeld. Na deze afronding worden de definitieve gemiddelde eindcijfers van
het schoolexamen, de beoordeling van de vakken waarvoor geen cijfer, maar een kwalificatie
wordt vastgesteld en de beoordeling van het sector- of profielwerkstuk vastgesteld en aan de
kandidaat bekend gemaakt. Kandidaten dienen deze cijferoverzichten voor akkoord te tekenen.
Tekenen akkoordverklaring bij de mentor of afdelingsleider
Op dinsdag 23 april 2019 word je tussen 12.10 uur en 12.40 uur volgens onderstaand schema
verwacht bij je mentor. Het is belangrijk dat je daarbij je schoolexamencijfers, de status van het
vak (profiel, gemeenschappelijk of vrij) en de tenaamstelling op deze akkoordverklaringen goed
controleert. Als je akkoord bent, dien je de akkoordverklaring te ondertekenen en in te leveren bij
je mentor. Met het tekenen voor akkoord wordt het schoolexamen afgerond en afgesloten.
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Als je niet akkoord bent, dan dien je je examinator (je vakdocent) te benaderen voor overleg. De
examinator zal indien nodig het cijfer wijzigen. Je hebt hiervoor alleen op dinsdag 23 april de
gelegenheid. Uiterlijk om 12:40 uur dienen alle akkoordverklaringen door de mentoren te zijn
ingeleverd bij de afdelingsleider. Als je niet aanwezig bent tijdens dit tekenmoment, dan wordt je
geacht akkoord te zijn met je cijfers en kun je hier op een later tijdstip geen bezwaar meer op
maken.
Controle telefoonnummers
Ook dien je op dinsdag 23 april 2019 bij de receptie het telefoonnummer te controleren waarop
je op woensdag 12 juni 2019, de dag van de uitslag van het centraal examen, bereikbaar bent.

Exameninformatie
Vlak voor aanvang van het eerste tijdvak van het centraal examen ontvang je ter voorbereiding
op je centraal examen informatie over een aantal praktische zaken rond het centraal examen. In
deze exameninformatie vind je bijvoorbeeld informatie over wat je bij je examen aan hulpmiddelen
bij je mag hebben, wanneer je als je klaar bent de examenruimte mag verlaten en wat je moet
doen als je te laat bent.
Tot slot vinden wij het belangrijk dat je op de hoogte bent van de inhoud van het
Examenreglement. Dit reglement kun je vinden op onze website onder het kopje ‘praktische
zaken → downloads’.
Ik vertrouw erop je hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht je toch nog vragen
hebben over bovenstaande dan kun je contact opnemen met je mentor.
Met vriendelijke groet,

Thijs Breeuwer, secretaris van het eindexamen
(t.breeuwer@rietveldlyceum.nl)

