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Op weg naar het diploma 2021-2022
Spoorboekje voor examenkandidaten 4 mavo

Informatie over:
• Activiteitenoverzicht vanaf april tot einde schooljaar

• Examenrooster tijdvak 1-2-3
• Hoe zit het ook al weer met…
• De uitslag en meer
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Voorwoord
Beste examenkandidaat,
Een spannende tijd breekt aan: over een aantal weken doe je
eindexamen. Dat is voor jou heel belangrijk, je doet een nieuwe ervaring op waarbij niets mag misgaan. Je doet immers
maar één keer eindexamen op het vmbo.
Vandaar dat je dit boekje krijgt met allerlei belangrijke zaken
over het examen, die je echt moet weten.
Belangrijke mededelingen over de examens vind je op het
paarse prikbord op de 1e etage naast lokaal 1.07, in Magister,
in Teams of op de website van de school.
Lees alles thuis rustig door en mocht je nog iets willen vragen
of weten, dan kun je altijd terecht bij je mentor, de
afdelingsleider mevrouw Honingh of bij de examensecretaris
mevrouw De Rooij en meneer Van der Meulen.
En natuurlijk …… heel veel succes!
Y. de Rooij, examensecretaris
06-12659993
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Spreiden van examens
Dit jaar is er de mogelijkheid om je eindexamens te spreiden over twee
tijdvakken. We willen je hierover advies geven.
Het is alleen verstandig om te spreiden als je zelf goed kan beargumenteren waarom je een vak in tijdvak twee zou willen doen. Bij dit besluit
moet je de volgende punten mee laten wegen:
Ten eerste zijn de laatste vaklessen die gegeven worden op vrijdag 15
april. Het tweede tijdvak start op maandag 13 juni. In die tussenliggende 8 weken is er geen les meer op school. Dit betekent dat je zelf de
discipline moet opbrengen om het examen voor te bereiden.
Ten tweede is het zeer lastig als je in de examenperiode ziek wordt.
Staat alles in tijdvak 1 en ben je ziek...dan verplaatsen we alles naar
tijdvak 2. Maar als je gaat spreiden en je wordt ziek in tijdvak 2 dan
hebben we alleen nog ruimte in tijdvak 3 om die examens te maken. En
dan kan je niet meer herkansen want een tijdvak 4 wordt er niet aangeboden.

Tot slot een zeer belangrijke mededeling. De vakken
Frans/Duits/Nask2 en Beeldende Vorming zijn in tijdvak 3 staatexamens. Dat houdt in dat je naar een andere locatie in Nederland
moet. Dat kan van Groningen tot Maastricht zijn. We adviseren dus dringend deze 4 vakken in tijdvak 1 te doen. Want dan is de mogelijkheid
van de herkansing in tijdvak 2 en dit wordt afgenomen op Het Saenredam.
Mocht je willen spreiden ga dan in gesprek met je mentor en de examensecretaris. De keuze van spreiden kan via de Magister app op je telefoon. Dit kan tot uiterlijk dinsdag 19 april 2022.
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Overzicht activiteiten april en mei 2022
4 t/m 8 april
CPE examen Beeldende
of
Vorming
11 t/m 15 april

Leerlingen die Beeldende Vorming in hun
pakket hebben doen in 1 van deze weken
hun praktijkexamen (zie Magister)

Vr 8 april

Herkansing toetsweek 3

Eén toets mag je herkansen uit
toetsweek 3.

Vr 8 april
of eerder

Lever de juiste persoon- Geef je mobiele nummer aan je mentor
lijke gegevens (NAW) in voor het doorbellen van de uitslag in juni.
bij de administratie.
Geef je mentor je mobiele nummer om de uitslag
door te kunnen bellen.

Di 19 april

Docenten leveren cijfers
SE in.
Controle cijferlijst
schoolexamen in de lessen.

Wo 20 april

Uiterlijk 20 april moet in
Magister akkoord gegeven zijn voor je SE cijfers. Dit doe je in de
toestemmingsmodule.
Met het akkoord zijn de
SE cijfers definitief vastgesteld

19 en 20 april

Examentraining

Do 21 april

Proefexamen Nederlands 9.00 uur in de gymzalen

Vr 22 april

Uiterste keuzedatum
tijdvak 1 of 2
tot 10.00 uur

25 april t/m
6 mei

Meivakantie

10-11-12 mei

Facultatief les

25 mei

Gala

Als je nog geen 16 jaar bent doen je ouders
dat. Ben je 16 jaar of ouder dan doe je
dat zelf.

Via de Magister-app.
Om 10 uur gaat de keuzemogelijkheid op
slot.

Het Saenredam
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Rooster 1e tijdvak
Do 12 mei

13.30-15.30 uur Biologie

Vr 13 mei

09.00-11.00 uur Geschiedenis

Indien mogelijk elke dag
facultatieve opfrislessen

13.30-15.30 uur Frans
Ma 16 mei

13.30-15.30 uur Nederlands

Di 17 mei

09.00-11.00 uur Duits
13.30-15.30 uur Wiskunde

Wo 18 mei

09.00-11.00 uur Aardrijkskunde
13.30-15.30 uur Engels

Do 19 mei

13.30-15.30 uur Nask 1

Vr 20 mei

13.30-15.30 uur Economie

Ma 23 mei

13.30- 15.30 uur Nask 2

Di 24 mei

13.30-15.30 uur Beeldende Vorming

Do 9 juni

Uitslag tijdvak 1

Vr 10 juni

Doorgeven herkansing/herprofilering tijdvak 1.
Uiterlijk 10.00 uur
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Rooster 2e tijdvak
Ma 13 juni

13.30-15.30 uur Nask 1

Di 14 juni

09.00-11.00 uur Geschiedenis
13.30-15.30 uur Nederlands

Wo 15 juni

13.30-15.30 uur Economie

Do 16 juni

13.30-15.30 uur Biologie

Vr 17 juni

09.00-11.00 uur Beeldende Vorming
13.30-15.30 uur Wiskunde

Ma 20 juni

09.00-11.00 uur Duits
13.30-15.30 uur Nask 2

Di 21 juni

09.00-11.00 uur Aardrijkskunde
13.30-15.30 uur Engels

Wo 22 juni

13.30-15.30 uur Frans

Vr 1 juli

Uitslag tijdvak 2

Vr 1 juli

Doorgeven herkansing/herprofilering tijdvak 2.
Uiterlijk 15.00 uur

Het Saenredam
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Rooster 3e tijdvak
Di 5 juli

09.00-11.00 uur Nederlands
13.30-15.30 uur Geschiedenis

Wo 6 juli

09.00-11.00 uur Wiskunde
13.30-15.30 uur Biologie/Nask 1/Aardrijkskunde

Do 7 juli
09.00-11.00 uur Frans/Nask 2
Staatsexamen
op een locatie in 13.30-15.30 uur Duits/Beeldende Vorming
Nederland
Vr 8 juli

09.00-11.00 uur Economie

13.30- 15.30 uur Engels
Do 14 juli

Uitslag tijdvak 3

Overzicht activiteiten juni en juli 2022
Ma 4 juli

Inleveren van boeken en kluissleutel voor alle kandidaten.
Moet je in tijdvak 3 nog een examen doen dan krijg je
dat betreffende boek weer terug.

Do 7 juli

Diploma-uitreiking

Do 14 juli

Leerling die in tijdvak 3 een examen hebben gemaakt
leveren de laatste boeken in

Do 14 juli

Diploma-uitreiking
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Protocol ontruiming en examens
Dit protocol gaat alleen over de ruimte waar officiële examens worden
afgenomen. Het gaat om de gymzaal (CE) en de
praktijkruimte (CSPE).
Tijdens het centraal examen wordt de gebruikte examenruimte alleen
ontruimd indien in de omgeving van deze ruimte een gevaarlijke situatie geconstateerd wordt.
De volgende gevaarlijke situaties worden o.a. hiermee bedoeld: brand,
gaslucht of een bommelding.
Wanneer de “Slow Whoop” (sirene) afgaat, wordt het gebouw ontruimd
door de BHV-ploeg. De examenleerlingen blijven zitten en wachten op
instructie van de BHV-ploeg. Het hoofd BHV bekijkt samen met een afdelingsleider of directeur op het paneel uit welk compartiment de melding afkomstig is. Indien de melding komt vanuit de directe omgeving
vanwaar het examen gehouden wordt, wordt direct de examenruimte
ontruimd.
Wanneer de melding komt vanuit een compartiment dat niet direct verbonden is met de examenruimte, blijven de leerlingen zitten om hun
examen af te maken.
De brandweer zal ten alle tijden komen controleren. Indien de brandweer aangeeft dat de examenruimte toch ontruimd dient te worden, gebeurt dit alsnog.
Op het moment dat de “Slow Whoop” afgaat tijdens een examen, dient
de directeur ingelicht te worden.
De afdelingsleiders hebben contact met het hoofd BHV over de geplande
centrale examens (schriftelijk/computer).

Het Saenredam
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Hoe zit het ook alweer?
Kandidaten doen examen in verschillende vakken. Nederlands, Engels en
Maatschappijleer heeft iedereen, de andere vakken zijn afhankelijk van
het gekozen vakkenpakket.
CKV (derde klas), Lichamelijke Opvoeding en het Profielwerkstuk (PWS)
moeten voldoende zijn.
Je hebt in april alle PTA-onderdelen per vak voor het schoolexamen (SE)
afgesloten.
Begin april doen de kandidaten van Beeldende Vorming Centraal Praktisch Examen (CPE).

Checklist
Je mag meedoen met het Centraal Examen als je alle onderstaande zaken hebt afgerond:
•
•
•
•

Alle PTA-onderdelen van de door jou gekozen vakken, inclusief LO
Profielwerkstuk (voldoende of goed)
Opdrachten Kunstvakken 1 (CKV 3e leerjaar, voldoende of goed)
De rekentoets (voor leerlingen zonder wiskunde in het pakket) heb
je gemaakt

Ga na:
•
Controle van jouw persoonlijke officiële gegevens bij de administratie (NAW gegevens) (hierover heb je eind maart een brief ontvangen)
•
Heb je jouw mobiele nummer aan je mentor gegeven? Dan kan
hij/zij je bellen op de dag van de uitslag
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Hoe te handelen bij:
Ziekte:
Eén van je ouders of verzorgers belt naar school (075-6409130)en
vraagt naar iemand van de schoolleiding of de examensecretaris (0612659993).
Er moet een officiële ziekmelding gestuurd worden naar
de examensecretaris of afdelingsleider via de mail.
Y.derooij-maas@saenredam.nl of m.honingh@saenredam.nl
Consequentie: als je een examen mist (met een geldige reden), dan
moet je dat in het 2e of 3e tijdvak (juni en juli) inhalen.
Te laat:
Met spoed naar school! Laat iemand bellen dat je eraan komt!
Tot 30 minuten na aanvang van het examen word je nog toegelaten.
Je mag niet langer doorwerken.
Ben je na 30 minuten na aanvang nog niet aanwezig, dan mag je niet
meer naar binnen en moet je dat vak in het 2e of 3e tijdvak maken.
Let op! Je verspeelt dan een herkansing!
Ga in dit geval altijd naar een lid van de schoolleiding of naar de
examensecretaris.
Onregelmatigheden:
Hiermee wordt bijv. bedoeld: spieken, praten tijdens het examen, het
meenemen en/of afgaan van je telefoon, absent zonder geldige
reden, enz. De directeur neemt een passende maatregel, afhankelijk
van de situatie (zie: Examenreglement OVO).

Het Saenredam
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Thuis regelen
Je moet zelf zorgen voor het basispakket van hulpmiddelen dat je bij elk
vak mag gebruiken bij voorkeur in doorzichtige etui/zakje.
•
schrijfmaterialen,
•
tekenpotlood,
•
blauw en rood kleurpotlood,
•
liniaal met millimeterverdeling,
•
passer,
•
geo-driehoek,
•
naast of in plaats van de geo-driehoek: een koershoekmeter,
•
gum,
•
Rekenmachine op batterij, geen grafische rekenmachine
•
woordenboeken
*Rekenmachine:
Bij wiskunde, Nask 1 en Nask 2 moet de
rekenmachine naast de grondbewerkingen tevens beschikken
over toetsen voor pi, x tot de ye macht, x2 1/x en
sin/cos/tan in graden (en hun inversen).
Bij de overige vakken zijn de grondbewerkingen optellen, aftrekken,
vermenigvuldigen en delen voldoende.
Meer mogelijkheden mag, maar de rekenmachine mag niet:
•
•
•
•
•
•

tijdens het examen opgeladen moeten worden,
geluidsoverlast veroorzaken
zijn voorzien van schrijfrollen, geluid, alarminstallaties, zend- en/of
ontvangstmogelijkheden,
groter van afmeting zijn dan het zgn. zakformaat
alfanumeriek zijn (letters op het scherm),
grafieken weergeven.

PAGINA 13

Hulpmiddelen
Naast het basispakket zijn er voor sommige vakken nog andere hulpmiddelen toegestaan. Deze hulpmiddelen zijn alleen bij de vermelde vakken
toegestaan! Er mag natuurlijk niet in geschreven zijn.
Hierbij gelden de volgende afspraken:
Vak

Hulpmiddel

Wie zorgt ervoor

Alle

Woordenboek Nederlands *

kandidaat

Duits

Woordenboek D-N en N-D

kandidaat

Frans

Woordenboek F-N en N-F

kandidaat

Engels

Woordenboek E-N en N-E

kandidaat

Nask 1

Binas informatieboekje

school

Nask 2

Binas informatieboekje

school

*Woordenboek Nederlands:
Een ééndelig verklarend woordenboek Nederlands is toegestaan bij alle
schriftelijke examens. In plaats van het ééndelig woordenboek Nederlands mag ook gebruik gemaakt worden van een woordenboek van Nederlands naar een vreemde taal (bijv. naar de thuistaal van de kandidaat: Nederlands - Turks). Een digitaal woordenboek is niet toegestaan.
Het is niet toegestaan het examen met potlood te maken. Goede pennen meenemen dus! Je mag ook geen typex gebruiken.
Tips:
•
In de gymzalen is het fris. Trek bij fris weer dus warme kleding aan.
•
Je kunt wat te eten en drinken meenemen. Je krijgt van school een
flesje water bij elk examen.
•
Ga op tijd van huis. Haasten vlak voor een examen is niet goed.
Zorg dat je zeker 10 minuten voor aanvang in de examenzaal aanwezig bent.
•
Check elke keer de juiste dag en de juiste tijd voor een examen. Je
zult niet de eerste zijn die zich vergist en naar het 2e of 3e tijdvak
wordt verwezen.
•
Zorg ook voor voldoende ontspaning in de examenperiode en ga op
tijd naar bed.

Het Saenredam
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Op school
•

•

•

•
•

•
•

•
•
•

•
•
•

In het examenlokaal zijn jassen en tassen niet toegestaan. Het is
verstandig om je spullen op te bergen in je kluisje. Let daarbij op je
waardevolle spullen. In de kleedkamers van de gymzalen is geen toezicht en daar zijn je spullen niet veilig.
Mobiele telefoons zijn ten strengste verboden in het examenlokaal, omdat het een niet toegestaan hulpmiddel is. Ook MP3spelers, I-pods, smart-watches enz. zijn niet toegestaan in het examenlokaal. Kortom alles wat contact kan maken met de buitenwereld
is verboden. Stop ze, voordat het examen begint, in je kluis of laat
ze gewoon thuis.
Omdat het steeds lastiger is om te controleren op smart-watches zijn
alle horloges verboden in de gymzaal. Er hangt een grote klok in
de zaal waar je de tijd op kunt zien.
Tien minuten voor aanvang van het examen ga je op je plaats zitten.
Je krijgt van de examensecretaris een examennummer. In de zaal ligt
op elk tafeltje een kaartje met jouw naam en examennummer. Op
die plaats ga je zitten.
Op elk (antwoord-)blad dat je inlevert zet je jouw naam en examennummer.
Iemand van de schoolleiding of van het examensecretariaat opent
het examen. Dat gaat als volgt: hij/zij leest voor wat er op de
envelop staat. Dan wordt deze geopend en uitgedeeld.
Je mag pas beginnen als daartoe het sein wordt gegeven. Tot die tijd
mag je het werk niet openen.
Soms krijg je van opgaven meerdere bladen. Controleer of je alles
hebt gekregen.
Gedurende het examen is het niet toegestaan zonder toestemming
van de surveillanten het examenlokaal te verlaten. Als je naar het
toilet wilt, kun je dit aan één van de surveillanten kenbaar maken
door je hand op te steken.
Lees de vragen/opgaven eerst goed door. Werk netjes.
Als je klaar bent, moet je controleren of je alle vragen/opgaven gemaakt hebt.
Als je jouw werk inlevert en het bestaat uit meer dan één blad, dan
moet je de bladen nummeren.
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•

•

•

•

•

•

Als je het werk af hebt, mag je één uur na het begin van het examen het werk bij een surveillant inleveren en het examenlokaal verlaten. De opgaven en het kladpapier mogen echter tijdens de zitting
niet mee naar buiten worden genomen.
Kandidaten die het examenlokaal voortijdig verlaten, kunnen de opgaven, voorzien van hun naam, inleveren bij de surveillant. Na afloop worden deze opgaven op een tafel in de gang neergelegd.
Als het examen is afgelopen, blijf je op je plaats zitten en wacht je
in stilte tot al het examenwerk is opgehaald. Leerlingen met een
dyslexieverklaring en andere leerlingen die ook recht hebben op extra tijd, mogen nog 30 minuten doorwerken.
Als het examenwerk is opgehaald en gesorteerd, geeft één van de
surveillanten aan dat de kandidaten het examenlokaal mogen verlaten.
Als je nog vragen hebt over het eindexamen, kun je die stellen aan
je mentor, de examensecretaris, of de afdelingsleider.

Informatie over het eindexamen is te vinden op verschillende sites:
www.lerenvoorhetexamen.nl

www.mijneindexamen.nl
www.eindexamen.nl of www.examenblad.nl
www.laks.nl of www.examenklacht.nl
www.watmoetikleren.nl of www.eindexamens.nu

Het Saenredam
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De uitslag en verder…
De examenuitslag wordt berekend over zeven vakken.
Je moet voldoen aan de exameneisen voor het vmbo.
Je bent geslaagd als:
•
•

•

•

•

je Lichamelijke Opvoeding, je profielwerkstuk en CKV voldoende of
goed hebt afgesloten,
het gemiddelde cijfer voor de vakken waarin je Centraal Examen
hebt gedaan, minimaal 5,5 is. Is dit lager, dan ben je (voorlopig) gezakt,
je voor het vak Nederlandse taal een vijf of hoger als eindcijfer hebt
gehaald (kernvak-regel).
Voor leerlingen die geen wiskunde in hun pakket hebben geldt dat zij
een rekentoets moeten hebben afgerond. Het cijfer dat je daarvoor
haalt, telt niet mee bij de berekening of je wel of niet geslaagd
bent,
Bij twee onvoldoendes moet er een compensatiepunt zijn
(maatschappijleer heeft geen CE dus probeer daar een
compensatiepunt veilig te stellen door minimaal een 7 te scoren).

Schooljaar 2021-2022 is de slaagzakregeling uitgebreid met de
mogelijkheid om 1 vak buiten te beschouwing laten (duim-regel) en 2
herkansingsmogelijkheden voor 2 verschillende vakken.
Cum laude MAVO
Je bent cum laude geslaagd als het gemiddelde van je eindcijfers voor
Nederlands, Engels, Maatschappijleer, de vakken in het profieldeel en het
vak met het hoogste cijfer in het vrije deel 8.0 of hoger is. De rekentoets
telt niet mee. Bovendien mag geen van de cijfers die bij de uitslagbepaling betrokken zijn lager zijn dan 6.

De dag van de uitslag
De examenuitslag wordt verwacht op donderdag 9 juni voor tijdvak 1
en/of op vrijdag 1 juli voor tijdvak 2 voor alle kandidaten. De docenten vergaderen ‘s ochtends en dan wordt de uitslag bepaald. Daarna belt
de mentor naar elke leerling van zijn of haar klas om de uitslag mee te
delen. Ga dus niet zelf bellen maar zorg dat je bereikbaar bent.
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In de middag worden de geslaagde kandidaten op school verwacht om de
voorlopige cijferlijst in ontvangst te nemen en de (eventuele) herkansing(en) of herprofilering(en) aan te vragen. Kandidaten die nog niet zijn
geslaagd worden op een ander moment deze dag verwacht bij de mentor.
Als je niet geslaagd bent, kan dat twee dingen betekenen: je bent definitief afgewezen of je bent voorlopig afgewezen.
In het eerste geval heb je geen kans meer om te slagen (bijv. als je vijf
vijven hebt), in het laatste geval kun je door twee vakken te herkansen
in het 2e of 3e tijdvak, alsnog slagen. Je krijgt van de mentor een advies
welke vak(-ken) te herkansen. Dit wordt met je besproken op de dag van
de uitslag. Je moet je herkansing officieel aanvragen.
Als je wel geslaagd bent, heb je ook de mogelijkheid om één of twee
vak(-ken) te herkansen. Je kunt dan bijvoorbeeld proberen van een 5
een 6 te maken, waardoor je allemaal voldoendes hebt op je cijferlijst.
Dit wordt ook wel herprofilering genoemd. Het hoogste cijfer telt.
Tweede tijdvak
Het tweede tijdvak vindt plaats op ma 13 t/m wo 22 juni 2022 (zie rooster).
De uitslag van het tweede tijdvak komt op vrijdag 1 juli.
Derde tijdvak
Het derde tijdvak vindt plaats op di 5 t/m vr 8 juli 2022 (zie rooster).
De uitslag van het derde tijdvak komt op donderdag 14 juli.
Op 4 juli moet je alle boeken en je kluissleutel komen inleveren. Mocht je
nog een examen moeten doen in tijdvak 3 dan krijg je boeken voor het
bertreffende vak mee terug. Deze laatste boeken lever je dan in op donderdag 14 juli tijdens de diploma-uitreiking.
Op 7 juli of 14 juli hopen we je het diploma te kunnen uitreiken.
Namens alle medewerkers van Het
Saenredam,

Het Saenredam
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Verboden
Mobieltje, smartwatch (en alle andere horloges), I-pod, MP3 speler,
kortom alles wat contact kan maken met de buitenwereld……
Niet toegestaan in de examenzaal!

Verboden mee te nemen in de examenzaal!
Thuislaten dus, of van tevoren in je kluis stoppen!
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Leerstof voor de examens 2022
Vak

Nederlands

Frans

Duits

Engels

Aardrijkskunde

Geschiedenis

Economie

Nsk1

Leerstof

Tijd

Weging

Tekst verklaren
en een schrijfopdracht;
brief/artikel/email

120 min

50%

Woordenboek

Tekst verklaren

120 min

50%

Woordenboeken
F-N/N-F

Tekst verklaren

120 min

50%

Woordenboeken
D-N/N-D

Tekst verklaren

120 min

50%

Woordenboeken
E-N/N-E

Boek H1 t/m
H9

120 min

50%

Woordenboek

Het info boek
leren; 6 hoofdstukken

120 min

50%

Woordenboek

50%

Woordenboek,
Niet-grafische
rekenmachine.

50%

Woordenboek,
passer, nietgrafische rekenmachine, liniaal,
geodriehoek,
potlood.
BINAS

Het hele boek
leren; 8 hoofdstukken en het
procentenboekje

Nova Nask 1
boek, H1 t/m
11

120 min

120 min

Hulpmiddelen

Het Saenredam

Vak

Nsk2

Biologie

Wiskunde

Leerstof
Novaboek H1 t/m H9 ,
boekje samengevat nask2 doornemen en het
oranje blaadje

Boek 3A, 3B, 4A, 4B
leren

PAGINA 20

Tijd

120 min

120 min

Hoofdstuk 1 t/m 8 leren 120 min

Weging Hulpmiddelen

50%

50%

Woordenboek, passer,
niet-grafische rekenmachine, liniaal, geodriehoek, potlood.
BINAS
Woordenboek, passer,
niet-grafische rekenmachine, liniaal, geodriehoek, potlood.

50%

Woordenboek, passer,
niet-grafische rekenmachine, liniaal, geodriehoek, koershoekmeter.

50%

Woordenboek

NATUUR - Examenthema uit het magazine
(2022)
KIJKWIJZER blz. 147.

Bte

Begrippenlijst gebaseerd op de volgende
hoofdstukken:
H1: Blz. 20
(environment en installaties) Blz. 22
(multimedia en happening) blz. 23 (landart). 120 min
H2: Blz. 26 t/m 43
H3: Blz. 44 t/m 51.
H4: Blz. 63 t/m 74.
H5: Blz. 75 t/m 110.
H8: Blz. 141 t/m 146
BELANGRIJK IS HET
KUNNEN TOEPASSEN
VAN ASPECTEN VAN DE
VOORSTELLING EN ASPECTEN VAN DE VORMGEVING EN GOED KIJKEN!!
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