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Met deze brief willen wij je informeren over de proef op de som  en de regels die gelden bij deze 

examens. Het rooster voor de proef op de som staat verderop in de brief. Wij wensen je alvast veel 

succes bij het examen. 

 

Proef op de som  

De proef op de som examens zijn op 4 t/m 7 april voor de vakken Nederlands, Engels, Economie, 

Natuur/scheikunde en Wiskunde. Deze examens zijn belangrijk als voorbereiding op het 

daadwerkelijke eindexamen dat in mei 2022 wordt afgenomen. De proef op de som wordt tijdens 

de reguliere lestijden in het examenlokaal 211 afgenomen, dus als je geen proefexamen hebt, volg 

je gewoon de lessen volgens je rooster. 

 

dag datum vak cluster tijd 

maandag 4-apr-22 Engels Basis 09:30 - 10:30 uur 

maandag 4-apr-22 Engels Kader 12:00 - 13:30 uur 

dinsdag 5-apr-22 Nederlands Basis 09:30 - 11:00 uur 

dinsdag 5-apr-22 Nederlands Kader 12:00 - 14:00 uur 

woensdag 6-apr-22 Wiskunde Basis 09:30 - 11:00 uur 

woensdag 6-apr-22 Wiskunde Kader 12:00 - 14:00 uur 

donderdag 7-apr-22 Nask/Eco Basis 09:30 - 10:30 uur 

donderdag 7-apr-22 Nask/Eco Kader 12:00 - 13:30 uur 

 

Informatie eindexamens 

Veel informatie over het examen is te vinden op de website www.mijneindexamen.nl. Wij adviseren 

heel dringend om deze website goed te bekijken. 

 

Hulpmiddelen tijdens het examen 
De school verstrekt geen hulpmiddelen dus zorg dat je alles zelf bij je hebt. Een uitzondering geldt 

voor het examen Natuur/Scheikunde. Het boekje BINAS editie 2 zal door de school worden 

uitgereikt tijdens het examen. Dat geldt ook voor kladpapier en potlood. Rekenmachine en 

woordenboeken zijn hulpmiddelen waar je zelf voor moet zorgen.  

http://www.mijneindexamen.nl/
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Wat je echt moeten weten: 
- Zorg dat je op tijd aanwezig bent (15 minuten voor de start van het examen). 

- Bij ziekte moet dit door je ouders gemeld worden vóór de start van het examen. Het 

telefoonnummer dat gebeld moet worden is 020 – 5797200. Tevens moet er een 

schriftelijke verklaring komen dat je ziek bent. De examencommissie beoordeelt 

vervolgens of het geoorloofd is en stelt een nieuwe datum vast.  

- Bij het examen is het beslist niet toegestaan een telefoon, audioapparatuur, smartwatch, 

jas of tas bij je te hebben. Berg de spullen op in je kluis of lever die in bij de ingang van het 

examenlokaal.  

 

Wij wensen je alvast veel succes bij alle examenonderdelen.  

 

Met vriendelijke groet,  

 

De heer T. Wienema            Mevrouw M. Thijssen 

examensecretaris                 teamleider bovenbouw 

 

 


