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Rotterdam, 14 maart 2022 
 
 
Onderwerp: rooster centraal examen, planning examenuitslag en diploma-uitreikingen 
 
 
 
Beste ouders/verzorgers en beste examenleerlingen, 
 
Op 25 januari jl. hebben wij u geïnformeerd over de ruimere mogelijkheden voor de 
examenleerlingen om hun examen af te leggen. Wij sturen deze brief voor de zekerheid als bijlage 
nogmaals mee. Zo kunt u alle informatie nog een keer rustig nalezen.  
 
Met deze brief informeren wij u over het rooster van het centraal examen, de planning van de 
examenuitslag en de data van de diploma-uitreikingen.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

donderdag 12 mei 13:30- 15:30 biologie

09:00- 11:00 geschiedenis en staatsinrichting

13:30- 15:30 Frans

maandag 16 mei 13:30- 15:30 Nederlands

09:00- 11:00 Duits

13:30- 15:30 wiskunde

woensdag 18 mei 13:30- 15:30 Engels

donderdag 19 mei 13:30- 15:30 natuur- en scheikunde I

vrijdag 20 mei 13:30- 15:30 economie

dinsdag 24 mei 13:30- 15:30 beeldende vorming

CSE 1e tijdvak

vrijdag 13 mei

dinsdag 17 mei



2 
 

 
 
 

 
 
 
3e tijdvak 
5 juli t/m 8 juli 
 
Planning examenuitslag 
Op onderstaande data is de uitslag van de verschillende tijdvakken bekend en informeren wij de 
examenkandidaten of zij geslaagd of (voorlopig) gezakt zijn.  
 

Uitslag 1e tijdvak donderdag 9 juni 
Vanaf 13.00 uur: coaches bellen de examenkandidaten met de uitslag 
14.00 uur:  kandidaten die (voorlopig) gezakt zijn naar school (ophalen voorlopige cijferlijst + 
aanvragen herkansingen) 
15.00 uur: geslaagden naar school (ophalen voorlopige cijferlijst + aanvragen herkansingen)  

 
 

Uitslag 2e tijdvak vrijdag 1 juli 
Vanaf 13.00 uur: coaches bellen de examenkandidaten met de uitslag 
14.00 uur: kandidaten die (voorlopig) gezakt zijn naar school (ophalen voorlopige cijferlijst + 
aanvragen herkansingen indien 1e kans in 2e tijdvak) 
15.00 uur: geslaagden naar school (ophalen voorlopige cijferlijst + aanvragen herkansingen indien 1e 
kans in 2e tijdvak)  

 
 

Uitslag 3e tijdvak donderdag 14 juli 
Vanaf 10.00 uur: coaches bellen de kandidaten met de uitslag 
14.00 – 15.00 uur: diploma-uitreiking   
Ophalen voorlopige cijferlijsten via examensecretariaat (voor kandidaten die niet geslaagd zijn). 

  

maandag 13 juni 13:30- 15:30 natuur- en scheikunde I

09:00- 11:00 geschiedenis en staatsinrichting

13:30- 15:30 Nederlands

woensdag 15 juni 13:30- 15:30 economie

donderdag 16 juni 13:30- 15:30 biologie

09:00 -11:00 beeldende vorming

13:30- 15:30 wiskunde

maandag 20 juni 09:00- 11:00 Duits

dinsdag 21 juni 13:30- 15:30 Engels

woensdag 22 juni 13:30- 15:30 Frans

dinsdag 14 juni

vrijdag 17 juni

CSE 2e tijdvak
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Diploma-uitreiking – save the date! 
Dit schooljaar organiseren we 3 diploma-uitreikingen, telkens na afsluiting van een tijdvak. Hieronder 
staat deze informatie op een rij. Het is fijn als u deze data en tijden alvast noteert. Zodra uw 
zoon/dochter geslaagd is, informeren wij u over de definitieve dag van de diploma-uitreiking. Wij 
ontvangen de kandidaten heel graag met ouders/verzorgers en/of andere belangstellenden. U bent 
van harte welkom!  
 

Dinsdag 14 juni (deze diploma-uitreiking is voor leerlingen die na het 1e tijdvak geslaagd zijn en NIET 
gaan herkansen in het 2e tijdvak) 
Inloop:      vanaf 16.45 uur 
Feestelijke diploma- uitreiking:   17.00 – 18.00 uur  

 
 

Dinsdag 5 juli (deze diploma-uitreiking is voor leerlingen die na het 2e tijdvak geslaagd zijn en NIET 
gaan herkansen in het 3e tijdvak) 
Inloop:      vanaf 16.45 uur 
Feestelijke diploma- uitreiking:   17.00 – 18.00 uur  

 
 

Donderdag 14 juli (deze diploma-uitreiking is voor leerlingen die na het 3e tijdvak geslaagd zijn) 
Feestelijke diploma-uitreiking:   14.00 – 15.00 uur   

 
Indien u vragen heeft, dan kunt u vanzelfsprekend altijd contact opnemen met de coach van uw zoon 
of dochter.  
 
Wij kijken ernaar uit om u en onze geslaagden tijdens één van de diploma-uitreikingen te ontvangen!  
 
Met vriendelijke groet, 
Namens de schoolleiding, 
 
Sietske Grinwis 
Locatiedirecteur Mavo Centraal 


