Bijlage bij de september-/maartmededeling
centrale examens 2014

Wiskunde A havo vakspecifieke informatie centraal examen 2014
Deze informatie maakt deel uit van de Septembermededeling van het College voor Examens (CvE) (zie
Examenblad.nl).
Gelijktijdig met de Maartmededeling is deze informatie gewijzigd. Wijzigingen herkent u aan de gele
markering bij nieuwe tekstdelen en doorhalingen bij verwijderde tekstdelen.
Havo
Syllabus 2014

Wijzigingen t.o.v. 2013 zijn geel gemarkeerd.
Aan de syllabus van 2014 is in een bijlage een lijst toegevoegd van
veel gebruikte examenwerkwoorden met hun betekenis. Deze lijst
sluit aan bij de gangbare praktijk bij de centrale examens.
In februari 2013 is in Euclides een artikel verschenen over het
gebruik van deze examenwoorden. Klik hier voor het artikel.

Examenvorm

Papieren CE

Afnametijdstip

Zie rooster

Toegestane hulpmiddelen

Grafische rekenmachine (zie de regeling toegestane hulpmiddelen
voor goedgekeurde typen)
LET OP: Onder de goedgekeurde typen komen ook oudere machines
voor (zoals bijvoorbeeld de Texas Instruments 83). De kans bestaat
dat sommige examenopgaven daarmee niet of minder goed te
maken zijn.
Het is een kandidaat tijdens het centraal examen niet toegestaan de
applicatie ZoomMath op zijn grafische rekenmachine te hebben
geïnstalleerd. Deze applicatie kan worden geïnstalleerd op de
grafische rekenmachines van TI die in de Regeling toegestane
hulpmiddelen zijn opgenomen, met uitzondering van de TI83. In de
rekenmachine is deze app te herkennen onder de naam Zoom100,
Zoom200, Zoom300, Zoom400 of Zoom500.
De regeling dat het geheugen van de grafische rekenmachine niet
hoeft te worden gewist voor aanvang van een zitting van het
centraal examen blijft gehandhaafd.
Als andere (vergelijkbare) applicaties of programma’s bij het CvE
bekend worden, zal het veld daarover nader geïnformeerd worden.

Correctievoorschrift

Status: regelgeving
Het CvE heeft de correctievoorschriften bij regeling vastgesteld. Het
correctievoorschrift is een zogeheten algemeen verbindend
voorschrift en valt onder wet- en regelgeving die van overheidswege
wordt verstrekt. De corrector mag dus niet afwijken van het
correctievoorschrift.
Als de corrector van mening is dat het correctievoorschrift een
onvolkomenheid bevat, neemt hij contact op met de Examenlijn van
het CvE (examenlijn@cve.nl).

Pagina 1 van 1

