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 Aan de ouders/verzorgers en leerlingen van leerjaar 4 

 

 

 

 

Beste leerlingen/Geachte ouders, 

 

Met deze brief willen wij je informeren over de digitale examens en de regels die gelden 

bij deze examens.  

Wij wensen je alvast veel succes bij de examens. 

 

Digitale examens 

 

De digitale examens worden afgenomen in de periode van 17 mei t/m 24 mei 2022 

volgens onderstaand schema. 

 

     

dag datum vak cluster tijd 

     

dinsdag 17-mei-22 Engels Basis 10:00 - 11:00 uur 

dinsdag 17-mei-22 Engels Kader 13:00 - 14:30 uur 

woensdag 18-mei-22 Wiskunde Kader 10:00 - 12:00 uur 

woensdag 18-mei-22 Wiskunde Basis 13:00 - 14:30 uur 

donderdag 19-mei-22 Nederlands Kader 10:00 - 12:00 uur 

donderdag 19-mei-22 Nederlands Basis 13:00 - 14:30 uur 

dinsdag 24-mei-22 Nask/Eco Basis 10:00- 11:00 uur 

dinsdag 24-mei-22 Nask/Eco Kader 13:00 - 14:30 uur 
 

 

 

Mijneindexamen.nl 

 

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

Wij adviseren heel dringend om deze website goed te bekijken. Je kunt ook thuis de 

digitale examens oefenen via www.facet.onl   

 

Hulpmiddelen tijdens het examen 

De school verstrekt geen hulpmiddelen dus zorg dat je alles zelf bij je hebt. Een 

uitzondering geldt voor het examen Nsk1. Het boekje BINAS editie 2 zal door de school 

worden uitgereikt tijdens het examen. Dat geldt ook voor kladpapier en schrijfgerei. Bij 

alle examens zijn woordenboeken toegestaan. Bij Engels zijn zowel het woordenboek 

Engels/Nederlands als Nederlands/Engels toegestaan. Woordenboeken zijn 

hulpmiddelen waar de leerling zelf voor moet zorgen.  
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Wat je echt moet weten 

 
Datum 

14-4-2022 

Betreft: Examens 

 

 

 E-mail 

info@brederoberoepscollege.vova.nl 

 

 

 

Beste leerlingen /Geachte ouders/verzorgers, 

 

 

Bredero Beroepscollege  

Bezoekadres Meeuwenlaan 132, 1022 AM Amsterdam 

T 020 579 72 00 | www.brederoberoepscollege.nl 

Onderdeel scholengroep Voortgezet Onderwijs van Amsterdam 
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Datum 

9 juni 2017 

Kenmerk 

201706-0080 

 

 

 

 

 

Hulpmiddelen tijdens het examen 

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

voor het examen Nsk1. Het boekje BINAS editie 2 zal door de school worden uitgereikt tijdens het 

examen. Dat geldt ook voor kladpapier en schrijfgerei. Bij alle examens zijn woordenboeken 

toegestaan. Bij Engels zijn zowel het woordenboek Engels/Nederlands als Nederlands/Engels 

toegestaan. Woordenboeken zijn hulpmiddelen waar de leerling zelf voor moet zorgen.  

 

Wat je echt moet 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 – 5797205. 

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 digitale examen is het beslist niet toegestaan een mobiel, smartwatch, 

apparaten met digitale communicatie, audioapparatuur, jas of tas bij je te 

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

examenlokaal.  

 

 

PTA cijfer 

Het PTA  wordt  afgesloten op dinsdag 19 april. Alle toetsen van het schoolexamen moeten dan 

afgerond en beoordeeld zijn. Je eindcijfer van je PTA (= schoolexamencijfer) wordt 21 april bekend 

gemaakt.  Je moet dan op school komen om je handtekening op de PTA lijst te zetten. In Magister 

kan je zien hoe laat en in welk lokaal je verwacht wordt. 

 

Einduitslag van het examen en diploma uitreiking 

Op 15 juni wordt aan jou bekend gemaakt of je geslaagd bent, in aanmerking komt voor een 

herkansing of definitief afgewezen bent. Alle leerlingen moeten op 16 juni om 10:00 uur op school 

zijn voor het ophalen van je voorlopige cijferlijst. 

De diploma- uitreiking vindt plaats op dinsdag 5 juli 2022. Meer informatie hierover ontvang je bij 

het ophalen van je voorlopige cijferlijst.  

 

Wij wensen je alvast veel succes bij alle examenonderdelen.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

T. Wienema (examensecretaris) 

 

M. Thijssen  (teamleider bovenbouw) 


