Schoolexamenregels voor leerlingen
1.

Iedereen moet 5 minuten voor aanvang van het schoolexamen aanwezig zijn. Als je te laat
komt, kun je tot uiterlijk een half uur na aanvang van de examens worden toegelaten (via de
schoolleiding). Ook voor deze leerlingen eindigt het examen op de vastgestelde tijd!

2.

In het lokaal mogen geen jassen, tassen, mobiele telefoons, wearables, smartwatches, mp3’s
en dergelijke aanwezig zijn, alleen schrijfbenodigdheden en eventueel een rekenmachine.
Ook een woordenboek mag gebruikt worden. Je mobiele telefoon laat je thuis of stop je
vooraf in je kluisje!! Het is toegestaan om een flesje drinken met schroefdop mee te nemen.
Leerlingen die in het lokaal in het bezit zijn van niet toegestane apparatuur (uit of aan)
worden onmiddellijk verwijderd uit de zaal (via de schoolleiding) en zal voor de
examencommissie moeten verschijnen.

3.

Op alle schoolexamenwerk schrijf je de volgende gegevens: je naam, het vak, de leerweg en
je vakleerkracht. Controleer bij het uitdelen van het examen of je het juiste
schoolexamenwerk hebt ontvangen! Antwoorden van meerkeuzevragen noteer je in
hoofdletters op je antwoordblad. Van je vakdocent ontvang je verdere informatie over de
gang van zaken bij het schoolexamen. Schrijf niet met potlood. Ook het gebruik van
correctievloeistof is niet toegestaan.

4.

Het schoolexamenwerk moet worden gemaakt op papier, gewaarmerkt en verstrekt door de
school. Ook het kladpapier wordt door de school gewaarmerkt en verstrekt.

5.

Als je met het schoolexamenwerk klaar bent, mag je pas na toestemming van de surveillant
het lokaal verlaten, nooit eerder dan na een half uur. Controleer voor inlevering of alle
opgaven zijn gemaakt. Gooi daarna het werk niet op een stapeltje, maar geef het aan de
docent. Deze checkt. De surveillant kan in verband met de rust in het lokaal eisen dat je niet
direct weg mag, maar b.v. in kleine groepjes.

6.

Alle materialen (opgaven, schoolexamenwerk, klad) worden in het lokaal achtergelaten.

7.

Napraten over het schoolexamen doe je in de kantine of buiten en niet in de gang of hal. Dan
stoor je leerlingen die nog niet klaar zijn.

De examencommissie

