
 

Beknopt examenreglement 2022-2023 
Contact 
2College Ruivenmavo 

Vlierakkerhof 1 

5056 NH Berkel-Enschot 

T. 088 023 28 00 

E. ruivenmavo@2college.nl  

 

 

Examencommissie 

examencommissie.ruivenmavo@ 

2college.nl  

Dhr. Van Ree 

Dhr. Opsteeg 

Mevr. Debeij 

 

Via mail te bereiken voor aanvraag 

bijzondere herkansing of 

onregelmatigheden. 

De examencommissie brengt bij 

onregelmatigheden een advies uit 

aan de vestigingsdirecteur.  

Bij bezwaar tegen een 

overgenomen advies kunt u contact 

opnemen met de 

vestigingsdirecteur. 

derks.l@2college.nl  

 

 

Afwezig tijdens SE week 

• Elke dag van afwezigheid telefonisch contact opnemen voor 08:30 uur 

met examensecretaris, dhr. Van Ree (088-0232808) of teamleider, 

mevr. Hoop. 

• Bij afwezigheid wordt de herkansing ingezet om het gemiste 

schoolexamen in te halen. 

• Ouders kunnen per mail een aanvraag tot een bijzondere herkansing 

doen bij de examencommissie  

 

Te laat aanwezig tijdens PTA onderdeel 

• Bij een schriftelijke toets mag, in beginsel, tot uiterlijk 30 minuten na 

aanvang van de toets de kandidaat nog deelnemen aan de toets.  

De gemiste tijd kan niet ingehaald worden.  

• Bij een mondeling, practicum en kijk/luistertoets is de kandidaat te laat 

zodra de toets of het practicum begonnen is.  
 

Te laat inleveren van een PTA onderdeel 

• Is een onregelmatigheid. Docent neemt contact op met ouders voor een 

uiterste inleverdatum. Bij overschrijden uiterste inleverdatum wordt 

het cijfer 1.0 toegekend en wordt schriftelijk gemeld aan inspectie. 
 

Verboden hulpmiddelen tijdens een PTA onderdeel 

• Mobiele telefoon, horloge, alle andere soorten middelen waarmee 

gecommuniceerd kan worden met anderen of andere gegevensdragers. 
 

Herkansing 

• Aan het einde van iedere SE week kan er maximaal één onderdeel 

worden herkanst (geldt alleen voor de onderdelen die herkansbaar zijn, 

zie PTA). 

Het examenreglement, inclusief PTA, kunt u terugvinden bij ouders/examenzaken op: 

www.2college.nl/ruivenmavo 

 

 

 

 

SE weken KED19 

 

SE week 1 

7-11 t/m 11-11 

SE week 2 

16-1 t/m 20-1 

SE week 3 

20-3 t/m 24-3 

CSE eindexamen 

11-5 t/m 26-5 

SE weken KED20 

 

Proef SE week 

7-11 t/m 11-11 

SE week 1 

16-1 t/m 20-1 

SE week 2 

31-3 t/m 6-4 

SE week 3 

19-6 t/m 23-6 
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