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m 28 novemb
ber 2012
Datum
Betreftt Centraal examen
e
kuns
st (beeldend e vormgevin
ng, dans,
drama, mu
uziek, algem
meen) havo/v
vwo in Autop
play

Onze
e referentie
CvE-1
12.02248
gen
Bijlag
0

Geachtte heer/mev
vrouw,
Uw sch
hool heeft bijj DUO kandidaten opgeg
geven voor het
h centraal examen kun
nst (algemee
en)
havo e
en/of vwo 20
013, als afzonderlijk vak of in het kader van kunst (drama), kunst (dans
s),
kunst ((muziek) of kunst (beeld
dende vormg
geving).
Dit cen
ntraal exame
en wordt alle
een aangebo
oden als com
mputerexame
en in de exam
mensoftware
e
Autopla
ay. In Autop
play worden de vragen e
en bronnen op
o het beeldscherm aang
geboden en
schrijv
ven de kandid
daten hun antwoorden o
op papier. Ook de correc
ctie vindt hie
erbij op papier
plaats.
Ter voo
orbereiding op de afnam
me van het e
examen kuns
st (algemeen
n) in Autopla
ay kunt u oefenen
met de
e examens van
v
vorig jaa
ar. De volgen
nde voorbeeldexamens worden
w
via d
de portal van
n Cito
aangeb
boden (http:://portal.cito
o.nl):
- (voo
orbeeld)exam
men kunst (a
algemeen) v
vwo 2012 tijd
dvak 1 in Autoplay (gezi pt);
- (voo
orbeeld)exam
men kunst (a
algemeen) h avo 2012 tijjdvak 1 in Au
utoplay (gezzipt).
Bij iede
er (voorbeeld)examen trreft u de han
ndleiding van Autoplay voor
v
de
schoollleiding, exam
mensecretaris, systeemb
beheerder en
n docent aan
n.
In de b
begeleidende
e brief, kenm
merk 10845--010601bbce
e231, ontvan
ngt u inform
matie en de
inlogge
egevens om op de portal van Cito te
e komen. Na het inloggen treft u de
(voorbeeld)examens aan van de
d centrale e
examens wa
aarvoor uw school
s
bij DU
UO kandidate
en
heeft o
opgegeven.
Het is v
van belang dat
d u de info
ormatie ruim
m voor de afn
name van he
et examen k
kunst
(algem
meen) doorleest en de ex
xamenkandid
daten minste
ens een keer voor het
exame
en met een examen
e
in Au
utoplay laat oefenen.
Bij eve
entuele techn
nische proble
emen kunt u contact opnemen met de ICTexame
enhelpdesk. Voor
V
het tele
efoonnumme
er, het e-ma
ailadres en de actuele
openingstijden daa
arvan zie: htttp://centraa
alexamen.citto.nl, kies: ICTexame
email
enhelpdesk. Indien
I
u pro
oblemen ond ervindt bij het
h inloggen kunt u een e
sturen naar portal@
@cito.nl.
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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
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