
 

 
 
 

 

Regels tijdens het schoolexamen 

 

Beste leerlingen, 

 

Om de SE week goed te laten verlopen zijn er een aantal regels opgesteld waar 

iedereen zich aan dient te houden. Lees deze alsjeblieft even goed door voorafgaand 

aan de SE-week.  

 

1) Start van de schoolexamenzitting 

In het SE rooster zoals je dat gemaild hebt gekregen staan de aanvangstijden van de 

toetsen. Om er voor te zorgen dat iedereen ook echt op dat tijdstip kan beginnen, 

moet je 15 minuten voor de aanvangstijd bij het lokaal aanwezig zijn. 

 

2) Te laat komen 

Als je later bent dan 15 minuten na de genoemde aanvangstijd van het 

schoolexamen, mag je er niet meer in en zal je dit examen moeten herkansen.  

Als je onderweg verhinderd bent, bel dan zo snel mogelijk naar school: 072-5897219. 

De teamleider zal dan besluiten of je alsnog wordt toegelaten tot de toets. 

 

3) Benodigdheden 

Zorg voor goed schrijfgerei. Neem een extra pen mee en zorg voor potloden met een 

punt. Je mag geen etui meenemen het lokaal in. 

Schoolexamenwerk mag niet met potlood worden gemaakt, grafieken en tekeningen 

wel. Tippex en andere correctiemiddelen zijn niet toegestaan. 

 

4) Wat mag niet het lokaal in: 

- tassen en jassen mogen niet mee in het lokaal. Laat waardevolle spullen thuis of in 

je locker. Verwacht je dat het koud wordt, neem dan een extra trui of vest mee. 

- mobiele telefoons en smart watches mogen absoluut niet mee het lokaal in. Heb je 

dit toch bij je dan wordt het gezien als poging tot fraude en zal ook als zodanig worden 

bestraft. 

 

5) Papier 

Bij het schoolexamen krijg je papier van school en daarop vermeld je de volgende 

gegevens: 

• Je voor- en achternaam 

• Je klas 

• Het vak 

• De naam van je vakdocent  

• De datum 

 

4) Als je klaar bent 

Bij een schoolexamen mag je de eerste 20 minuten niet weg.   

 



 

 
 
 

5) Toilet 

Als je heel nodig naar het toilet moet, dan is dit toegestaan. We verzoeken je wel om 

dit tot een minimum te bepreken, want klasgenoten worden door het opstaan en lopen 

afgeleid. 

 

6) Ziekte en afwezigheid 

Als je vanwege ziekte afgemeld moet  worden voor een (school)examen, kan dat 

alleen als een van je ouders/verzorgers de ziekmelding op de dag zelf telefonisch 

vooraf aan het (school)examen bij de afdelingsleider doet (072-5897219). Leerlingen 

van het vmbo-t worden afgemeld bij Eva Wollaars en leerlingen van de havo en vwo 

klassen bij Kitty Groot. Je hebt alleen dan recht op het inhalen van het schoolexamen. 

Word je zonder afmelding gemist dan zal je het herkansingsmoment moeten inzetten 

om aan het schoolexamenonderdeel te kunnen voldoen. 

 

7) Consumpties 

Tijdens de schoolexamens is alleen water in een doorzichtig flesje zonder etiket 

toegestaan. Geen snacks en geen energiedrankjes. 

 

8) Hulpmiddelen 

Bij een aantal vakken mag je gebruik maken van hulpmiddelen. Het gaat dan meestal 

om: een woordenboek, BINAS, rekenmachine, geodriehoek, liniaal of passer. 

Let op: tijdens de schoolexamens worden GEEN woordenboeken of BINAS van 

school gebruikt. Dat betekent dat waar nodig, je zelf een woordenboek of BINAS mee 

moet nemen. Schrijf geen notities in de boeken en verstop geen spiekbriefjes tussen 

de bladzijdes want dat wordt gezien als poging tot fraude en zal ook als zodanig 

worden bestraft. 

 

9) Onregelmatigheid 

Indien een kandidaat zich ten aanzien van enig deel van het examen aan enige 

onregelmatigheid schuldig maakt of heeft gemaakt, kan de rector maatregelen nemen. 

In het Examenreglement is te vinden wat de sancties zijn:   

 

https://arh.nl/voor-leerlingen/examens-en-pta/ 

 

14) Klachtenregeling Schoolexamen 

In het Examenreglement is te lezen de procedure rond klachten.  

 

15) Overlast 

Bezorg anderen geen overlast. Als je het lokaal verlaat en anderen nog aan het werk 

zijn, wacht niet buiten de lokaal – ga naar huis of naar de kantine. 

 

 

 

https://arh.nl/voor-leerlingen/examens-en-pta/

