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Inleiding 

 
 
Beste examenkandidaat, 

 

In dit reglement staan alle belangrijke regels betreffende de examens in mavo 3 en mavo 4. 

Deze regels gelden zowel voor de schoolexamens als ook het Centrale Eindexamen. Verder 

ontvang je apart het Programma voor Toetsing en Afsluiting (PTA) waarin je een 

overzicht van de schoolexamens kunt nalezen met de daarbij behorende informatie en 

wegingen per onderdeel. 

Voor een deel is het examenreglement gebaseerd op het officiële Examenbesluit uit 1998, 

voor een deel is het aangepast aan de specifieke situatie op school. 

Het examenreglement is een erg belangrijk stuk. Het geeft aan welke rechten en plichten de 

school kent en welke jij als examenkandidaat hebt. In de toelichting wordt uitgelegd hoe de 

school alle onderdelen organiseert. Lees deze tekst dus goed door. 

 

Je docenten en de schoolleiding wensen je veel succes toe. Voor vragen over het 

examenreglement kun je te allen tijde terecht bij de examensecretaris. 

 

Lansingerland, september 2019 

 

T.J. Groenendijk (tgroenendijk@melanchthon.nl) 

 

 

 

 

 

NB. Overal waar de leerling staat, kan ook de leerlinge gelezen worden. Overal waar hij staat 

kan ook zij gelezen worden. 
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Artikel 1:  Examenbesluit 

Dit examenreglement is een aanvulling op het landelijk geldende examenbesluit. Dit 
examenbesluit is te lezen op www.examenblad.nl (zoeken op ‘examenbesluit’) of in te zien 
op school.  
Vanuit dit examenbesluit is elke school verplicht een examenreglement te hebben waarin 
schoolspecifieke afspraken zijn vastgelegd.  
De vestigingsdirectie stelt het examenreglement vast voor 1 oktober van het jaar waarin de 
leerling begint aan het schoolexamen.  
 

Artikel 2:  Eindexamen 

1. Het eindexamen wordt afgenomen zoals omschreven in het examenbesluit (zie artikel 1).  
2. Het eindexamen bestaat uit twee onderdelen, het schoolexamen (zie artikel 3) en het 

centraal examen (zie artikel 4). Voor sommige vakken hoeft enkel het schoolexamen 
gemaakt te worden.  

3. Voor leerlingen in de gemengde of theoretische leerweg (mavo) hoort een 
profielwerkstuk ook bij het eindexamen. 

4. De rekentoets wordt verplicht gemaakt en het behaalde resultaat wordt vermeld op het 
diploma.  
 

Artikel 3:  Schoolexamen 

1. Het schoolexamen begint bij de start van het derde leerjaar en wordt per vak ten minste 
twee weken voor het begin van het centraal examen voor dat vak afgesloten.  

2. Het schoolexamen kan bestaan uit de volgende onderdelen: 
1. Schriftelijke of digitale toetsen 
2. Mondelinge toetsen 

3. Praktische opdrachten 
4. Handelingsdelen  

3. Voor 1 oktober van het derde leerjaar en voor 1 oktober van het vierde leerjaar wordt het 
PTA (Programma van Toetsing en Afsluiting) vastgesteld en gedeeld met alle leerlingen.  

1. In het PTA is voor elk examenvak omschreven welke lesstof er getoetst wordt, 
op welk moment in het schooljaar en op welke manier.  

2. Per examenvak is aangegeven hoe het schoolexamencijfer tot stand komt.  
3. De eisen met betrekking tot het profielwerkstuk worden ook opgenomen in het 

PTA.  
4. Het schoolexamenwerk van elke leerling wordt verzameld in een examendossier.  
5. Het schoolexamenwerk van elke leerling wordt niet centraal bewaard. De meeste 

vaksectie zullen het gemaakte werk bewaren tot de kandidaat de school verlaat. 
1. Van schriftelijke of digitale toetsen worden opgaven, correctievoorschrift en de 

behaalde cijfers op school bewaard.  
2. Van mondelinge toetsen worden de cijfers en de protocollen aan de hand 

waarvan de toetsen gehouden worden bewaard op school.  
3. Van praktische opdrachten worden opgaven, correctievoorschriften en cijfers 

op school bewaard. Het werk van de leerling wordt, voor zover dat mogelijk is, 
bewaard. Als het werk zelf niet bewaard kan blijven, wordt het op foto of 
tekening vastgelegd.  

6. Ten minste één week voor het begin van het centraal examen krijgt elke leerling een 
overzicht van de resultaten van het schoolexamen. Hierbij ziet de leerling in ieder geval: 

1. Welk cijfer, of welke cijfers, behaald zijn voor het schoolexamen, 
2. de beoordeling voor de vakken waarvoor geen cijfer vastgesteld wordt, en 

http://www.examenblad.nl/
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3. de beoordeling van het profielwerkstuk.  
7. Om toegelaten te worden tot het Centraal Examen van elk vak, moet de leerling het 

schoolexamen van dat vak, zoals beschreven in het PTA, afgerond hebben. 
Handelingsdelen moeten met een voldoende worden afgesloten. 

Artikel 4:  Centraal examen 

1. Het centraal examen is een landelijk examen, dat op vier verschillende manieren kan 
worden afgenomen, namelijk: 

1. Papieren examens op een vast moment (zie artikel 4.2) 
2. Digitale examens op een vast moment, beeldschermexamens genoemd (zie 

artikel 4.2) 
3. Flexibele digitale examens (zie artikel 4.3)  
4. Centraal schriftelijke en praktische examens, cspe’s genoemd (zie artikel 4.4) 

 Op Melanchthon De Blesewic worden er geen flexibele digitale examens afgenomen en  
 is er uitsluitend voor het vak Beeldende vorming en tekenen sprake van een gedeeltelijk  
 praktisch examen. 
2. De examens op een vast moment vinden voor alle leerlingen plaats in van tevoren 

bepaalde tijdvakken.  
1. Eerste tijdvak 

1. In principe leggen alle leerlingen in het eerste tijdvak examen af in alle 
vakken die zij gekozen hebben.  

2. In september van het examenjaar wordt het definitieve rooster voor het 
eerste tijdvak bekend gemaakt. Hierin staan de dagen en tijdstippen 
waarop de examens in de verschillende vakken worden afgelegd.  
 

2. Tweede tijdvak 
1. Het tweede tijdvak wordt gebruikt voor het inhalen of herkansen van 

examens uit het eerste tijdvak.  
2. In maart van het examenjaar wordt het rooster voor het tweede tijdvak 

bekend gemaakt. Hierin staan de dagen en tijdstippen waarop de 
examens in de verschillende vakken worden afgelegd. 

3. In het tweede tijdvak kunnen vakken aangewezen worden waarvoor het 
examen afgenomen wordt door het College van Examens. Dit betekent 
dat de examens op een centrale locatie in het land worden afgenomen in 
plaats van op de school en niet door de eigen docent nagekeken worden. 
 

3. Derde tijdvak 
1. Het derde tijdvak vindt plaats in het volgende schooljaar.  
2. De examens in het derde tijdvak worden afgenomen door het College van 

Examens. Dit betekent dat de examens op een centrale locatie in het land 
worden afgenomen in plaats van op de school en niet door de eigen 
docent nagekeken worden. 
 

3. De flexibele digitale examens vinden plaats binnen landelijk vastgestelde periodes en 
bestaan uit meerdere varianten per vak.  

1. Binnen de vastgestelde periodes maakt de school een eigen planning.  
2. In de planning kan de groep examenleerlingen over meerdere 

afnamemomenten verdeeld worden.  
4. Het cspe is de examenvorm voor alle beroepsgerichte programma’s in de basisberoeps- 

en kaderberoepsgerichte leerweg en voor de meeste beroepsgerichte programma’s in de 
gemengde leerweg en vindt plaats binnen een landelijk vastgestelde periode. 

1. Binnen dit examen wordt zowel theorie als praktijk getoetst.  
2. Binnen de vastgestelde periode maakt de school een eigen planning.  
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Artikel 5:  Procedures rondom examens 

De volgende afspraken en procedures gelden voor elke examenzitting, zowel voor 
schoolexamen als centraal examen.  

1. Afname van het examen 

1. Bij elk examen zijn een of meerdere toezichthouders namens de school aanwezig. Zij zijn 
verantwoordelijk voor het goed laten verlopen van het examen.  

2. Leerlingen zijn minimaal 15 minuten voor het begin van een examen aanwezig in het 
lokaal waar het examen wordt afgenomen. 

3. Leerlingen nemen alleen noodzakelijke materialen mee in het examenlokaal. Jassen, 
tassen, audio-/videospelers, mobiele telefoons, smartwatches, etuis, et cetera zijn NIET 
toegestaan in de examenruimte.  

4. Van tevoren wordt aan leerlingen bekend gemaakt welke hulpmiddelen zij bij het examen 
mogen gebruiken. De toegestane hulpmiddelen, bijvoorbeeld een rekenmachine of 
woordenboek, kunnen per examen verschillen. Niet alle hulpmiddelen worden door de 
school verstrekt. 

5. De leerling mag zijn examenwerk pas inleveren na het eerste uur van het examen. Hij 
mag daarna de examenzaal verlaten tot het laatste kwartier van het examen is 
aangebroken. De leerlingen die dan nog bezig zijn met het examen wachten tot zij door 
de toezichthouder gevraagd worden hun werk in te leveren en mogen daarna de 
examenzaal verlaten.  

6. Voor centrale examens geldt dat leerlingen de examenopgaven pas mee mogen nemen 
na de officiële eindtijd van het examen. Dit betekent dat de opgaven pas meegenomen 
mogen worden, nadat ook alle kandidaten met tijdverlenging het examen hebben 
afgerond.  

7. Bij alle onvoorziene gebeurtenissen tijdens een examen neemt de toezichthouder een 
beslissing gebaseerd op dit examenreglement. Onvoorziene gebeurtenissen zijn 
bijvoorbeeld:  

1. Te laat komen van een leerling 
2. Ziek of onwel worden van een leerling 
3. Een calamiteit zoals stroomstoring, brand, et cetera.  
4. Het ontdekken van onregelmatigheden 

Als dit nodig is, overlegt de toezichthouder met de (adjunct-)directeur. 
8. Bij onvoorziene gebeurtenissen specifiek voor digitale examens kan de toezichthouder 

de volgende beslissingen nemen: 
1. Het verplaatsen van één leerling naar een andere computer. Bijvoorbeeld bij 

het vastlopen van een examen. De leerling mag de verloren tijd inhalen. 
2. Het stopzetten van de hele examenzitting. Bijvoorbeeld bij een stroomstoring 

of andere problemen waar meerdere leerlingen last van hebben.   

2. Te laat komen bij het examen 

1. Een leerling die maximaal 30 minuten te laat komt voor een examen wordt door de 
toezichthouder toegelaten tot het examen, met uitzondering mondelinge examens.  

1. Een leerling die meer dan 30 minuten te laat komt voor een schriftelijk examen 
of praktisch examen valt onder de procedure ‘afwezigheid’ (zie artikel 5.3).  

2. Een leerling die te laat komt voor een mondeling examen wordt door de toezichthouder 
niet toegelaten tot het examen en valt onder de procedure ‘afwezigheid’ (zie artikel 5.3).  

3. Voor leerlingen die te laat kwamen bij het examen geldt dezelfde eindtijd als voor de 
overige leerlingen.  

1. Na overleg met de inspectie mag de clusterdirecteur echter de eindtijd 
veranderen voor de leerlingen die te laat zijn gekomen. 

2. Is er geen overleg met de inspectie mogelijk tijdens het examen, dan mag de 
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clusterdirecteur beslissen de eindtijd te veranderen. Deze beslissing wordt bij 
de inspectie gemeld.  

3. Afwezigheid 

1. De leerling is verplicht deel te nemen aan elk examen dat afgenomen wordt voor zijn 
examenvakken en om examenwerk, zoals praktische opdrachten of het sectorwerkstuk, 
op tijd in te leveren.  

2. Indien een leerling weet dat hij niet aanwezig kan zijn bij een examen, of zijn 
examenwerk niet op tijd kan inleveren, meldt hij dit uiterlijk 2 weken van tevoren, of in 
onvoorziene gevallen zo snel mogelijk, bij examensecretaris en het afdelingshoofd.  

1. De leerling meldt zich hiervoor persoonlijk bij de examensecretaris, aan wie hij 
een brief overhandigt waarin het volgende is opgenomen: 
1. Zijn leerling-gegevens 
2. Om welk examen het gaat 
3. Wat de reden van afwezigheid is 
4. Handtekening ouders 

3. In alle gevallen dat een leerling niet aanwezig is bij een examen of meer dan de 
toegestane tijd te laat komt voor een examen, zal er overleg zijn tussen leerling en 
(adjunct-)directeur.  

1. Heeft de leerling een geldige reden voor zijn afwezigheid of te laat komen, dan 
wordt er een moment vastgelegd waarop de leerling het examen kan inhalen.  
1. Is de leerling afwezig bij een schoolexamen, dan geldt de verdere 

procedure zoals deze in artikel 7 herkansing schoolexamen is beschreven.  
2. Is de leerling afwezig bij een centraal examen dan kan het examen in het 

volgende tijdvak ingehaald worden. Zie artikel 45 van het examenbesluit 
voor de voorwaarden die hieraan gesteld worden.  

  
2. Heeft de leerling geen geldige reden voor zijn afwezigheid of te laat komen, 

dan kan de clusterdirecteur beslissen maatregelen te nemen, zie hiervoor 
artikel 8 onregelmatigheden.  
 

4. Indien een leerling vanwege ziekte niet aan een schoolexamen of centraal examen kan  
deelnemen, dan dienen de ouders / verzorgers ’s dit voor 08.30 uur dit te hebben  
doorgegeven aan het afdelingshoofd of adjunct-directeur en dit binnen een week 
schriftelijke te bevestigen. Deze procedure dient iedere dag opnieuw plaats te vinden, 
zolang de kandidaat ziek is. 

4. Ziek of onwel tijdens het examen 

1. Als een leerling ziek of onwel wordt tijdens een examen zal de toezichthouder de leerling 
apart nemen en met hem overleggen. Kan de leerling niet binnen 5 minuten verder gaan 
met het examen, dan wordt de (adjunct-)directeur ingeschakeld.  

2. De (adjunct-)directeur overlegt met de leerling over het afmaken van het examen. 
1. Is de leerling ziek geworden tijdens een schoolexamen dan kan de leerling 

deze eventueel later op de dag afmaken.  
1. De leerling wordt apart gehouden van zijn medeleerlingen en mag zijn 

boeken of aantekeningen niet inzien totdat hij het schoolexamen heeft 
afgemaakt. 

2. Kan de leerling niet op dezelfde dag het schoolexamen afmaken, dan 
geldt de verdere procedure zoals deze in artikel 7 herkansen is 
beschreven.  
 

2. Is de leerling ziek geworden tijdens een centraal examen dan neemt de 
clusterdirecteur contact op met de inspectie.  
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1. Kan de leerling het examen later op de dag afmaken, dan zal de 
clusterdirecteur in overleg gaan met de inspectie.  

2. In de periode tot de leerling het examen af kan maken, zal de 
clusterdirecteur maatregelen nemen om de leerling apart te plaatsen en 
mag de leerling zijn boeken of aantekeningen niet inzien totdat hij het 
examen heeft afgemaakt. 

3. Kan de leerling het examen niet afmaken, dan zal de clusterdirecteur aan 
de inspectie vragen het examenwerk van de leerling ongeldig te verklaren.  

4. Verklaart de inspectie het examenwerk ongeldig, dan kan het examen in 
het volgende tijdvak ingehaald worden. Zie artikel 45 van het 
examenbesluit voor de voorwaarden die hieraan gesteld worden.  

 

5. Afwijkende wijze van examineren 

1. Zoals beschreven in artikel 55 van het examenbesluit, kan de clusterdirecteur besluiten 
een leerling op een afwijkende wijze een examen af te nemen. De voorwaarden uit het 
examenbesluit gelden voor zowel schoolexamen als centraal examen. De beslissing voor 
een afwijkende wijze van examineren dient voor 1 oktober van het schooljaar vastgelegd 
te zijn. 
1. Leerlingen waarbij dyslexie is vastgesteld (een deskundigenrapport is op school 

aanwezig) hebben bij het maken van een  toets recht op de volgende 
compenserende maatregelen: 

2. De leerling heeft recht op 20% extra tijd, met een maximum van 30 minuten. 

3. Indien dat wordt aanbevolen in het deskundigenrapport heeft de leerling recht om de 

toets te maken op een laptop; hij/zij mag daarbij geen gebruik maken van de 

spellingscontrole bij het vak Nederlands, met uitzondering voor leerlingen die een 

dyslexieverklaring hebben.  Zowel bij het maken van een toets met laptop als bij het 

maken van een toets zonder laptop gelden de voor ieder geldende spellings- en 

taalregels en de daarbij horende puntenaftrekregeling. 

4. De leerling heeft het recht het centraal schriftelijk eindexamen te maken met behulp 

van software voor spraaksynthese, indien dat wordt aanbevolen in het 

deskundigenrapport. 

5. Leerlingen waarbij dyscalculie is vastgesteld (een deskundigenrapport is op school 
aanwezig) hebben bij het maken van een toets recht op de volgende maatregel: 

6. De leerling heeft recht op 20% tijdsverlenging bij het maken van een toets. 

7. Leerlingen waarbij een andere functiebeperking (bijvoorbeeld PDD-NOS, Asperger, 
ADHD, ADD, etc.) is geconstateerd (een deskundigenrapport, waarin expliciet 
vermeld staat welke aanpassing(en) de leerling nodig heeft, is op school aanwezig), 
wordt binnen de daartoe aangegeven wettelijke kaders een ontwikkelperspectief 
opgesteld waarin wordt opgenomen welke aanpassingen gedaan mogen worden.  

 
2. Het examen wordt afgenomen op een manier die recht doet aan de leerling, binnen de 

grenzen van wat mogelijk is voor de school.  
3. De examensecretaris overlegt met de leerling op welke manier het examen het beste 

afgenomen kan worden, binnen de mogelijkheden.  
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Artikel 6:  Zak-slaagregeling  

1. De kandidaat is geslaagd indien: 
a. Het rekenkundig gemiddelde van de bij het centraal examen behaalde cijfers 

ten minste 5,5 is, 
b. En voor het vak Nederlandse taal als eindcijfer 5 of meer is behaald, 
c. En 

i. Voor één van de vakken het eindcijfer 5 en voor de overige vakken 
eindcijfer 6 of meer behaald is, of 

ii. Voor één van de vakken het eindcijfer 4 en voor de overige vakken 
eindcijfer 6 of meer, met minstens één eindcijfer 7, is behaald. 

iii. Voor twee van de vakken het eindcijfer 5 en voor de overige vakken 
eindcijfer 6 of meer, met minstens één eindcijfer 7, is behaald.  

d. En voor de vakken lichamelijke opvoeding en het kunstvak uit het 
gemeenschappelijke deel, ‘voldoende’ of ‘goed’ zijn behaald. 

e. En voor het profielwerkstuk met ‘voldoende’ of ‘goed’ is beoordeeld.  
 
 

Artikel 7:  Herkansen 

1. Centraal examen  
1. Elke leerling heeft het recht één centraal examen te herkansen. Zie artikel 51 

van het examenbesluit voor de voorwaarden die hieraan gesteld worden.  
2. De leerling laat uiterlijk de dag na de bekendmaking van de examenuitslag 

aan de clusterdirecteur weten of hij gebruik wil maken van een herkansing en 
voor welk examen. De leerling doet dit schriftelijk op de voorlopige cijferlijst. 

 
3. Elke leerling heeft recht op drie herkansingen van de rekentoets binnen de 

periode waarin de rekentoets wordt afgenomen. Het hoogst behaalde cijfer 
telt.   
 
 

2. Schoolexamen 
 
Van iedere schoolexamenperiode mag één schoolexamen herkanst worden. Deze 
herkansing vindt ongeveer anderhalve week na de schoolexamenperiode plaats.  
In het PTA is de informatie of een schoolexamen te herkansen is te vinden.  
Leerlingen krijgen de gelegenheid hun herkansing op te geven via It’s Learning. Leerlingen 
die zich niet op tijd aanmelden, verliezen hiermee het recht om een examen te herkansen. 
 
3.  Recht op inzage 
 
Leerlingen hebben het recht om na bekendmaking van de uitslag van een centraal examen 
of schoolexamen het gecorrigeerde werk in te zien (zie artikel 57, lid 1 van het 
examenbesluit). Zij melden dit binnen 24 uur bij de examensecretaris of het afdelingshoofd 
na bekendmaking van de uitslag. Deze zal in overleg met de leerling en de examinator een 
datum voor inzage vaststellen. 

 

Artikel 8:  Onregelmatigheden 

1. In elk van de volgende gevallen mag de clusterdirecteur maatregelen nemen zoals 
bedoeld in artikel 5 van het examenbesluit. 
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1. Wanneer een leerling zich schuldig maakt aan een onregelmatigheid tijdens 
een examen.  

2. Wanneer een leerling zonder geldige reden afwezig is bij een examen. 
3. Wanneer een leerling zonder geldige reden meer dan de toegestane tijd te 

laat is bij een examen.  
4. Wanneer een leerling zonder geldige reden examenwerk, zoals praktische 

opdrachten of het sectorwerkstuk, niet op tijd inlevert.  
2. De maatregelen die bedoeld worden in artikel 5 van het examenbesluit zijn: 

1. Bepalen dat de leerling het cijfer 1 krijgt voor een examen. 
2. De leerling niet laten deelnemen aan één of meerdere examens. 
3. Het ongeldig verklaren van één of meerdere al afgelegde examens. 
4. Het diploma en de cijferlijst pas uitreiken aan de leerling nadat hij een examen 

opnieuw heeft gemaakt.  
3. De clusterdirecteur mag per geval één of meerdere van dergelijke maatregelen nemen. 

Dit kan betekenen dat een leerling één of meerdere examens in het volgende tijdvak 
aflegt.  

4. Als de clusterdirecteur dergelijke maatregelen neemt dan geldt daarvoor de volgende 
procedure: 

1. De beslissing van de clusterdirecteur wordt schriftelijk gestuurd aan de leerling 
en zijn ouders. Tegelijkertijd wordt deze beslissing aan de inspectie gemeld.  

2. De leerling heeft vervolgens de gelegenheid om bezwaar te maken tegen 
deze beslissing. Hij doet dit bij de Commissie van Beroep (zie artikel 8), 
tenminste binnen vijf schooldagen nadat de beslissing van de clusterdirecteur 
bekend is gemaakt.  

 

Artikel 9:  Commissie van Beroep 

1. Wanneer een leerling het niet eens is met een besluit zoals bedoeld in artikel 8 
onregelmatigheden kan deze leerling een beroep aantekenen. 

1. Dit beroep moet worden aangetekend binnen 5 schooldagen nadat het besluit 
ter kennis van de leerling is gebracht, bij de commissie van beroep. 

2. Wanneer een leerling het niet eens is met de gang van zaken rondom examens op de 
vestiging, dan geldt de volgende procedure: 

1. De leerling gaat eerst het gesprek aan met de docent van het betreffende vak.  
2. Eventueel gaat de leerling naar het afdelingshoofd als hij met de docent niet 

tot een oplossing kan komen.  
3. Eventueel gaat de leerling naar de vestigingsdirectie als er met het 

afdelingshoofd en de docent niet tot een oplossing gekomen kan worden.  
4. Tot slot kan de leerling zich wenden tot de Commissie van Beroep, tenminste 

binnen 5 schooldagen nadat het gesprek met de vestigingsdirectie is geweest.  
3. De Commissie van Beroep is te bereiken via de Algemene Directie  

(zie www.melanchthon.nl) 
4. De Commissie van Beroep wordt samengesteld door de algemeen directeur en bestaat 

uit tenminste drie leden waarvan altijd één lid uit de ouder- of leerling geleding.  
5. De bevoegdheden en de werkwijze van de Commissie van Beroep zijn opgenomen in het 

Reglement voor de Commissie van Beroep Melanchthon (zie www.melanchthon.nl) 
 

Artikel 10:  Slotbepaling 

In alle gevallen waarin dit examenreglement niet voorziet, ligt de beslissing bij de 

clusterdirecteur.  

http://www.melanchthon.nl/
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Begrippenlijst 

 

Adjunct-directeur 

 

 

 

Afdelingshoofd 

 

 

Algemeen directeur: 

Adjunct-directeuren van de vestiging De Blesewic, mevrouw J. 

de Jongh-van der Valk en mevr. M. Bruinsma. 

 

 

Afdelingshoofd van mavo 3 en mavo 4, dhr. S. van der Vlist. 

 

 

Algemeen directeur van Melanchthon Christelijke 

Scholengemeenschap voor Voortgezet Onderwijs, mevr. A. van 

Loenen. 

 

Bevoegd gezag: 

 

De Raad van Bestuur van CVO 

 

Clusterdirecteur: 

 

Dhr. G. Hospes 

 

Examensecretaris: 

 

 

 

Examinator: 

 

 

Personeelslid dat door de clusterdirecteur is aangewezen om de 

gang van zaken rondom de examens te bewaken, dhr. T. J. 

Groenendijk 

 

Vakdocent verantwoordelijk voor de correctie van een bepaald 

examen. 

 

School 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Melanchthon De Blesewic 
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