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  Aan onze examenleerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s) 
 
 
 
 
betreft:  praktische zaken eindexamen 
 
Alphen aan den Rijn, 10 september 2019 
 
 
Beste eindexamenkandidaat, geachte ouder(s), 
 
Het komende schooljaar staat in het teken van het eindexamen en het kiezen van een vervolgopleiding. 
Om verrassingen te voorkomen wijzen we je met deze brief op een aantal zaken die van belang zijn voor 
een goed verloop van de afronding van het examen. 
 
Voor het diploma en de cijferlijst hebben we een aantal gegevens van je nodig: al je volledige 
(voor)namen, geboortedatum en geboorteplaats.  
Daarom verzoeken we je om uiterlijk op donderdag 19 september een kopie van je paspoort of ID-kaart 
(voor- én achterkant) of een uittreksel van het gemeenteregister in te leveren bij je mentor.  
 
In december krijgen de havo- en vwo-leerlingen een cijferlijst met daarop alle behaalde cijfers die 
meetellen voor het examendossier. Deze lijst dien je te controleren en te ondertekenen voor akkoord. 
Wanneer een cijfer ontbreekt of onjuist is, dan vraag je aan de desbetreffende docent om dit te 
verbeteren of aan te vullen; geef dit aan op de cijferlijst. De lijst moet vóór de kerstvakantie ingeleverd 
worden bij je mentor. Vmbo-leerlingen krijgen deze lijst niet omdat slechts één cijfer (het gemiddelde 
resultaat per vak van de derde klas) meegenomen wordt. 
 
In april, na schoolexamenweek 3, krijg je de lijst met alle eindcijfers van het schoolexamen. Ook deze 
moet je voor akkoord tekenen.  Om je te kunnen aanmelden voor het centraal examen is het noodzakelijk 
dat je de ondertekende cijferlijst vóór 16 april 2020 10.00 uur inlevert bij je mentor. Op vrijdag 17 april 
krijg je vervolgens je definitieve lijst met schoolexamencijfers uitgereikt (om 15.00 uur in de kantine); 
deze cijfers zullen worden doorgegeven aan BRON en zijn daarmee definitief. 
 
We verwijzen je naar de portalen en de website waar alle informatie over het examen is/wordt  geplaatst.  
Daar vind je binnenkort het examenreglement en de PTA’s. Daar staat inmiddels ook het vastgestelde 
rooster voor het centraal examen. Oefenen met oude examens is heel verstandig, kijk op de portaal 
onder ‘examens’ en dan ‘oefenen’. 
 
We wensen je heel veel succes dit schooljaar en hopen dat je in juli 2020 met een diploma je Ashram-tijd 
kunt afsluiten. Voor vragen kun je mailen naar h.wiegant@ashramcollege.nl 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Henk Wiegant  
examensecretaris 


