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Voor overige informatie verwijzen wij u naar de informatie in de Septembermededeling voor 
de centrale examens 2013 op Examenblad.nl. 
 
Wij wensen u veel succes bij de voorbereiding van het examen kunst (algemeen) havo en vwo 
2013.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Freya Martin 
Clustermanager talen en kunst & cultuur havo/vwo 
College voor Examens 


