FAQ’s m.b.t. het Schoolexamen
en het Centraal Examen

Hieronder staan een aantal van de meest gestelde vragen (Frequently
Asked Questions) met betrekking tot de gang van zaken bij
schoolexamens (SE) en het Centraal Examen (CE). De volledige regeling
vindt je in het examenreglement.
Hoe laat moet ik voor een Schoolexamen aanwezig zijn?
Antwoord:
Je bent natuurlijk op tijd aanwezig voor het schoolexamen, maar uiterlijk 10
minuten voor de start van de toets. Je neemt dan rustig plaats in het lokaal,
zodat iedereen zich kan concentreren en voorbereiden op de toets. Tijdens het
uitdelen van de toets en de toets zelf, is er rust en stilte in het examenlokaal.
Belangrijk om te weten:




Als je te laat komt, lever je toch op hetzelfde moment het werk in als de
andere leerlingen.
Ben je meer dan een half uur te laat word je niet meer toegelaten.
Bij een kijk-en luistertoets wordt e na de start niet meer toegelaten.

Wat moet ik doen als ik ziek ben op de dag van het schoolexamen?
Antwoord:
Kun je door ziekte of een andere dwingende rede absoluut niet deelnemen aan
het schoolexamen(onderdeel), dan bellen je ouders (en als je 18+ bent mag je
dat zelf doen) in elk geval voor de aanvang van de toets naar school. Doe dit op
tijd, anders ben je ongeoorloofd afwezig en dat kan mogelijk vervelende
consequenties hebben voor het resultaat van deze toets. De directeur bepaalt
dan op grond van artikel 6 van het examenreglement welke maatregelen
genomen moeten worden.
Wat mag ik wel meenemen in het lokaal bij een SE en CE?
Antwoord:
Belangrijk is dat je zelf voor je spullen zorgt, je mag niets lenen of uitlenen.


standaard rekenmachine,
Bij de vakken waar een grafische rekenmachine is toegestaan (Wiskunde)

is ALLEEN een grafische rekenmachine toegestaan. Je mag bij die vakken
geen gebruik maken van een standaard rekenmachine. Ook mag je maar 1
rekenmachine bij je hebben.





woordenboek Nederlands; bij sommige Schoolexamens wordt vooraf
aangegeven dat je dit niet mag gebruiken.
geodriehoek en/of liniaal;
blauw of zwart schrijvende pen, een potlood, een gum, correctievloeistof
(liever niet) en een puntenslijper.
Eten en drinken zonder bijgeluiden, blikjes bijvoorbeeld moeten zijn
geopend voor de toets.

Wat mag ik niet meenemen in het lokaal?
Antwoord:
Je mag niet meer meenemen dan hierboven genoemd staat. Een Binas en Atlas
krijg je van school.
Jassen, tassen, broodtrommels, krakende zakjes met eten, etuis, mobieltjes,
koptelefoons of daarmee vergelijkbare (met de buitenwereld in contact staande)
apparatuur blijven buiten het examenlokaal. Denk vooraf goed na waar je deze
spullen laat.
De school zorgt voor papier.
Wat moet er op mijn antwoordenbladen staan behalve mijn naam en klas?
Antwoord:
Je schrijft je volledige naam, je klas, je examennummer, de naam van het vak
en de naam van je docent op het papier.
Vlak voor je het werk inlevert, nummer je de bladzijden volgens de code: 1 van
…;2 van … enz.
Als ik klaar ben met een toets, wanneer mag ik dan het lokaal verlaten?
Antwoord:
Hoofdregel is dat je mag pas gaan als de surveillant je toestemming geeft. De
surveillant checkt altijd jouw ingeleverde werk om te zien of alles erop staat en
noteert je vertrektijd.
We willen zo min mogelijk onrust en storing voor andere leerlingen veroorzaken.
Daarom:



mag je bij een 100 minuten toets niet het eerste half uur vertrekken en
niet het laatste kwartier.
blijf je bij een 50 minuten toets de gehele toetstijd in het examenlokaal.

Ik heb een toets gemist heb, mag ik deze inhalen?
Antwoord:
Ja, je mag deze toets inhalen. Je neemt daarvoor uiterlijk de tweede schooldag
na terugkomst op school contact op met de leerlingcoördinator. Wanneer er
sprake is van geoorloofde absentie maakt de leerlingcoördinator met de leerling
afspraken over het inhalen. Bij ongeoorloofde absentie is er sprake van een
onregelmatigheid, zie artikel 6 van het examenreglement.
Wanneer de leerling niet uiterlijk op de tweede schooldag waarop hij weer op
school aanwezig is contact opneemt met de leerlingcoördinator, plant de
leerlingcoördinator zelf het inhaalmoment. Het inhaalmoment voor de leerling
wordt in Magister gepland. De leerling moet Magister hier zelf op controleren.
Er zijn twee belangrijke zaken nog om te weten:



Het recht tot herkansen vervalt als je er niet bent bij de herkansing.
Een toets die ingehaald wordt voor een vak kan niet worden herkanst.

Wat moet ik doen als ik ziek word tijdens een toets/examen?
Antwoord:
Word je tijdens een zitting onwel (ziek), kan je onder begeleiding het
examenlokaal verlaten. In overleg met jou beoordeelt de directeur (of in zijn
plaats de examensecretaris of afdelingsleider) of je na enige tijd het werk kan
hervatten.
Let op: eenmaal geopend werk geldt als gemaakt.
Wat moet ik doen om een herkansing aan te vragen?
Antwoord:
Inschrijving voor de herkansing van een schoolexamen vindt digitaal plaats. Je
ontvangt hierover een mail van de leerlingcoordinator.
Let op de termijn van inschrijving, ben je te laat dan is je kans voorbij.
Wat moet ik doen als er buiten mijn schuld omstandigheden zijn, die een goede
afname van de toets in de weg staan?
Antwoord:
Je kunt binnen 48 uur na afname van de toets een schriftelijk bezwaar indienen
bij de examencommissie: examencommissie.fp@fritsphilips.eu

