Examenzaal regels voor leerlingen
Deze regels gelden alleen als je examen hebt in de gymzaal. Wanneer je examen in een lokaal
hebt gelden de normale regels.
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De leerling zorgt ervoor tijdig aanwezig te zijn in het examenlokaal. Conform het
examenreglement geldt dat een kandidaat die bij een schriftelijke toets – zijnde geen
luistertoets – een half uur of minder te laat komt, verplicht is de toets vóór de vastgestelde
eindtijd af te leggen.
Een leerling die meer dan een half uur te laat komt, mag de toets niet meer op dat tijdstip
afleggen. Dit wordt aangemerkt als een onregelmatigheid.
De leerling mag pas na 30 minuten de zaal verlaten.
De leerling mag 30 minuten voor het einde de zaal niet meer verlaten.
Iedereen wacht dan tot aan het einde van de toets.
De leerling neemt geen tassen of jassen mee de zaal in.
Eten is niet toegestaan, flesje water wel.
We komen binnen via kleedlokaal 17 (jongens lokaal)
Wanneer je de zaal betreedt, ga je bij de juiste kleur zitten.
Geel=mavo
Rood=havo
Groen=Vwo
De SE toetsen worden uitgedeeld door de surveillanten.
Controleer of je het juiste SE op je tafel hebt liggen: niveau, vak, woordenboeken, eventueel
atlas
We schrijven alleen met blauw of zwarte pen. Potloden gebruik je alleen bij grafieken. Geen
typ-ex.
Schrijf duidelijk je voor- en achternaam op elk blaadje.
Telefoon en/of smartwatch zijn ten strengste verboden. Dit wordt gezien als fraude.
Je mag natuurlijk nooit zomaar gaan lopen tijdens het examen. Als je vragen hebt, altijd je
hand opsteken.
Kandidaten die in het bezit zijn van een faciliteitenkaart met daarop vermeld dat er recht is
op tijdverlenging, krijgen deze ook voor SE-toetsen: 10 minuten per toets tijd van 50
minuten.
Ben je klaar met je SE, controleer of je alle vragen hebt gemaakt. Maak zelf één pakketje van
je gemaakte werk en steek je hand op. De surveillanten komen je werk ophalen.
Leerlingen die werken met Kurzweil of Word maken hun examen in lokaal 8.
Leerlingen die met Word werken, dienen tussendoor hun werk op te slaan. Ben je helemaal
klaar, dan druk je nog 1 maal op opslaan en steek je je hand op. De surveillant print het
gemaakte werk uit en jij ondertekent het.

