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‘Antwoorden bekijken?
Dan word ik gek!’
‘Antwoorden bekijken?
examens2015

Het is een vrolijke boel bij christelijke scholengemeenschap
Ulbe van Houten in Sint Annaparochie. Alle examenkandi-
daten bespreken hun wiskunde-examen na.
MAARTEN PENNEWAARD

In de gymzaal van de school zit
een enkeling nog op het examen
wiskunde te zwoegen. Dit zijn de

leerlingen die een half uurtje langer
aan de toets mogen werken, bij voor-
beeld omdat ze dyslexie hebben.

In de hal van de school staan de
overige leerlingen te wachten. In to-
taal 71 vmbo’ers, afkomstig van zo-
wel Ulbe van Houten als de openbare
school De Foorakker, deden het exa-
men wiskunde gisteren. In het hele
land kwamen ruim 55.000 vmbo’ers
in actie.

Bij Desiré van Dolderen, Anna Jel-
lesma, Nynke Klijnstra, Ruth Kupe-
rus en Lotte Jansma varieert het ge-
voel over het examen van ‘het ging
wel’, via ‘makkelijker dan gedacht’
tot ‘ik was ruim op tijd klaar’. Dan
gilt een vriendin: ,,Ik snapte niks van

die hele toets!’’
Hebben de meiden zich goed

voorbereid op het examen? Gegie-
chel. ,,Je leert het hele jaar voor wis-
kunde”, zegt Anna. Nee, dus. Maar
Desiré zegt: ,,Ik had wel geleerd
hoor!’’

De verdeeldheid wordt nog hefti-
ger als ter sprake komt of ze hun exa-
mens gaan nakijken met het ant-
woordblad erbij – of juist niet? Waar

‘Maatschappijleer
is erg. Dat gaat
over politiek!’

de een in klad keurig alle berekenin-
gen en antwoorden heeft opgeschre-
ven, zodat ’s avonds de uitkomsten
kunnen worden vergeleken met de
officiële antwoorden die online be-
schikbaar zijn, moet de ander er juist
niet aan denken. ,,Als ik de antwoor-
den ga bekijken word ik gek!’’

Want ook al kun je vaststellen hoe-
veel vragen je goed of fout hebt ge-
maakt – het is nog niet bekend wat
de norm is: hoeveel punten zijn een
goed antwoord nu precies waard?
Dat gebeurt pas als landelijk bekend
is hoe goed of slecht het examen is
gemaakt.

Dus dan maar liever de tijd beste-
den aan de voorbereiding op het vol-
gende examen. Want donderdag
staat voor de vmbo’ers maatschap-
pijleer op de rol. Gatver! Dat is pas
erg! Waarom? Met een vies gezicht:
,,Dat gaat over politiek!’’

Desiré van Dolderen en Anna Jellesma (vlnr, voor), Nynke Klijnstra, Ruth Kuperus en Lotte Jansma (achter) waren best
tevreden over wiskunde. FOTO CATRINUS VAN DER VEEN


