Instructies (school) examenzittingen (leerlingen) gymzaal
Hieronder staan de regels die gelden voor de examenzittingen tijdens de schriftelijke examens (SE).
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Zorg dat je ruim op tijd aanwezig bent.
Een kandidaat, die TE LAAT KOMT, mag uiterlijk tot een half uur na het begin tot het examenlokaal
toegelaten worden.
Kandidaten mogen niet binnen 50 min na aanvang van het examen vertrekken.
Tassen, mobiele telefoons, horloges, jassen, e.d. mogen niet meegenomen worden in de
examenruimte. Deze spullen moet je bij voorkeur thuis laten of in de kluis leggen.
Neem schrijfgerei e.d. mee naar binnen. Kijk op de website, om te zien welke spullen je mee
mag/moet nemen. Het is niet toegestaan om spullen van elkaar te lenen. Zorg dus dat je je eigen
spullen bij je hebt.
Gebruik van correctielak, -pen of –lint is niet toegestaan! Als je een fout wilt verbeteren zet je een
streep door de fout en noteer je het goede antwoord.
Links van de kantlijn noteer je de nummers van de opgaven, rechts van de kantlijn schrijf je het
antwoord. Dus geen opmerkingen links van de kantlijn schrijven.
De school zorgt voor gewaarmerkt schrijf- en kladpapier, géén eigen papier meenemen naar het
examenlokaal.
Bij het uitdelen van de opgaven moet er rust heersen in het lokaal. Vanaf 10 minuten vóór aanvang
van de zitting mag er niet meer worden gepraat.
Schrijf op het eerste blad hoeveel bladzijden antwoorden je inlevert. Controleer voor vertrek
nauwkeurig of je alle uitwerkingen hebt ingeleverd, want na het verlaten van de examenzaal mag je
onder geen beding meer iets inleveren of wijzigen.
Werk overzichtelijk, schrijf netjes en duidelijk met een blauwe of zwarte pen.
Leg geen papier of antwoordkaart open naast je neer. Je mag een ander niet de gelegenheid bieden
om een blik op jouw werk te werpen.
Als je drukfouten in het werk meent te ontdekken, maak er dan het beste van en begin niet te roepen
of te schreeuwen: dat is absoluut verboden.
Extra papier wordt aan de surveillanten gevraagd door je hand op te steken.
Een kandidaat, die tijdens de zitting onwel wordt, kan onder begeleiding van een van de
surveillanten het examenlokaal verlaten.
Alleen met toestemming van een surveillant en onder begeleiding mag je tijdens de zitting het
examenlokaal verlaten, bijvoorbeeld om naar het toilet te gaan.
Het verlaten van het lokaal gebeurt rustig en kan op vaste vertrektijden. Deze bepaling heeft tot doel
een rustig en overzichtelijk verloop van de examenzittingen te waarborgen. Vanaf 15 minuten vóór
het einde van de zitting blijft iedereen zitten, totdat de surveillanten alle werk hebben opgehaald.
Water drinken is toegestaan.
Leerlingen die werken met Kurzweil of Word maken hun schoolexamen 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.

