AANDACHTSPUNTEN CENTRAAL EXAMEN

VOOR DE KANDIDATEN:
1.
Zorg dat je een kwartier voor aanvang van het examen bij het lokaal aanwezig bent. Je verzamelt je
achter de klapdeuren die toegang verlenen tot de gang van het examenlokaal.
2.
Het meenemen van tassen, jassen, elektronische apparatuur (tenzij het een toegestaan hulpmiddel
betreft) en dergelijke in het schoolexamenlokaal, is niet toegestaan. Deze spullen laat je achter in de
daarvoor bestemde rekken en/of in je kluisje.
3.
Let op eventuele restricties rond bijvoorbeeld wel/geen gebruik grafische rekenmachine. Vraag
eventueel vooraf je vakdocent wat is toegestaan of kijk op de site “mijneindexamen.nl” (GR alleen
bij Wa en Wb).
4.
Wie meer dan 30 minuten te laat is mag niet meer deelnemen aan de betreffende examenzitting en
moet dus herkansen.
5.
Er wordt alleen gewaarmerkt papier gebruikt (wordt door de school verstrekt).
6.
Het gebruik van eigen klad -of aantekenpapier is niet toegestaan.
7.
Noteer altijd op elk examenpapier je naam, klas, examennummer, vak, vakdocent en
paginanummer.
8.
Niet met potlood schrijven. Tekenen van grafieken e.d. met potlood is toegestaan, maar niet
verplicht.
9.
Geen correctielak, -pen of -lint gebruiken.
10.
Bij gebruik van laptop wordt het werk door een surveillant uitgeprint waarna zowel de surveillant als
de kandidaat het werk ondertekent. Bij het gebruik van laptop is spellingscontrole niet toegestaan.
11.
Bij het inleveren van je werk op het eerste blad vermelden hoeveel blaadjes je inlevert. Op ieder
blad het nummer van het betreffende blad vermelden.
12.
Controleer vóór het inleveren of je alle opgaven gemaakt hebt en controleer of je al het gemaakte
werk hebt ingeleverd, ook de bijlage(n). Eenmaal weg is het te laat en kun je dus ook geen
wijzigingen of aanvullingen meer aanbrengen.
13.
Opgaven en kladpapier mogen niet meegenomen worden uit de examenzaal. Je kunt de opgaven
ophalen een half uur na afloop van de officiële tijdsduur van het examen, als álle leerlingen (ook de
dyslectische lln.) hun werk ingeleverd hebben.
14.
Toiletbezoek: onder begeleiding mag je het lokaal verlaten.
15.
Als je onwel wordt tijdens het examen, kun je onder begeleiding het lokaal verlaten.
16.
Gedurende het laatste kwartier mag niemand de zaal verlaten
17.
Aan het eind van de zitting leg je, op aangeven van een surveillant, je pen neer en blijf je zitten,
totdat de surveillanten het werk opgehaald hebben en één der surveillanten aangeeft dat je mag
vertrekken.
18.
Na het verlaten van het examenlokaal z.s.m. de vleugel verlaten en naar beneden gaan.

Januari 2021

