Basisregels voor de kandidaten tijdens het
Centraal Examen
Aan het begin van het examen:
1.
Zorg dat je op tijd aanwezig bent (15 minuten voor aanvang) en ga van te voren naar
het toilet.
2.
Mobiele telefoontjes, tassen, jassen, petten, etuis mogen niet mee naar het lokaal.
Zorg dat je de toegestane hulpmiddelen (zie eerder toegestuurd rooster) zelf bij je
hebt. Denk aan: pen, potlood, rekenmachine, passer, Nederlands woordenboek,
woordenboek vreemde taal (en,du,fa, sp)
3.
Als je meer dan een half uur te laat bent word je niet mee toegelaten!
4.
Zodra de enveloppen worden geopend moet het stil zijn in het lokaal.
5.
Controleer zelf of je de goede opgaven ontvangt (K of T).
6.
Het werk moet worden gemaakt op het uitgedeelde papier. Dus ook geen kladpapier
van jezelf gebruiken.
Tijdens het examen:
1.
Schrijf op alle blaadjes/invulboekjes/bijlagen:
NAAM
EXAMENNUMMER
KLAS/ LEERWEG
NAAM DOCENT VAN WIE JE LES HEBT
2.
Schrijf met blauwe of zwarte pen, met potlood schrijven is niet toegestaan.
Met potlood tekenen wordt aangeraden, is niet verplicht.
3.
Je mag geen tipp-ex gebruiken.
4.
Als je iets te vragen hebt, steek je je vinger op en je wacht tot de surveillant bij je
komt.
Zonder toestemming van de surveillant mag je het examenlokaal niet verlaten.
Toiletbezoek kan alleen bij uitzondering.
Werk inleveren:
1.
Belangrijk: zet op het voorste blad hoeveel blaadjes je inlevert!
2.
Je mag pas na 1 uur de examenruimte verlaten, als je klaar bent met het examen.
Het werk lever je in bij de surveillant en je gaat naar het atrium (dus niet in de gangen
blijven!) De opgaven laat je op de bank liggen, je kunt deze na het examen op komen
halen.
3.
Het laatste kwartier van de examentijd mag je de examenruimte niet meer verlaten.
Je blijft dan zitten tot het eind en wacht tot het werk door de surveillant wordt
opgehaald. Leg het werk rechts op je bank.
Pas na een teken van de surveillanten mag je gezamenlijk het lokaal verlaten.
Eventueel de opgaven en het klad meenemen (alleen aan het einde van het examen).

N.B. : Bij onregelmatigheden of luidruchtig gedrag kun je weggestuurd worden en moet je
het examen op een later tijdstip inhalen, ook kan je de verdere deelname aan het
examen worden ontzegd.

