
 

De volgende afspraken en procedures gelden voor elke examenzitting, zowel voor 
schoolexamen als centraal examen.  

 Afname van het examen/schoolexamen  

1. Bij elk examen zijn een of meerdere toezichthouders namens de school       
aanwezig. Zij zijn verantwoordelijk voor het goed laten verlopen van het 
examen.  

2. Leerlingen zijn tenminste 10 minuten voor het begin van een examen 
aanwezig. 

3. Leerlingen nemen alleen noodzakelijke materialen mee in het examenlokaal. 
Jassen aan de kapstok in de klas, tassen in je locker of afgeven bij de 
toezichthouder, audio-/videospelers, mobiele telefoons, etuis, smartwatches 
etc. worden buiten het examenlokaal gelaten, of staan uit en worden 
afgegeven aan de toezichthouder. 

4. Van tevoren wordt aan leerlingen bekend gemaakt welke hulpmiddelen zij bij 
het examen mogen gebruiken. De toegestane hulpmiddelen, zoals 
bijvoorbeeld rekenmachine of woordenboek, kunnen per examen verschillen. 
Voor ieder examen ben je in het bezit van goed schrijvende pennen. Je schrijft 
uitsluitend in de kleur blauw of zwart. 

5. De leerling mag zijn examenwerk pas inleveren na het eerste half uur van het 
examen. Hij mag daarna de examenzaal verlaten met nadrukkelijke 
toestemming van de surveillant tot het laatste kwartier van het examen is 
aangebroken. De leerlingen die dan nog bezig zijn met het examen wachten 
tot zij door de surveillant gevraagd worden hun werk in te leveren en mogen 
daarna de examenzaal verlaten.  

 

Te laat komen bij het examen/schoolexamen 

1. Een leerling die maximaal dertig minuten te laat komt voor een examen of 
schoolexamen wordt door de surveillant toegelaten tot het examen, met 
uitzondering van mondelinge examens. 

2. Een leerling die meer dan dertig minuten te laat komt voor een examen valt 
onder de procedure ‘afwezigheid’ 

3. Voor leerlingen die te laat komen bij het examen of schoolexamen geldt 
dezelfde eindtijd als voor de overige leerlingen.  

- Na overleg met de inspectie kan de directeur/eindexamensecretaris de 
eindtijd veranderen voor de leerlingen die te laat zijn gekomen. 

- Is er geen overleg met de inspectie mogelijk tijdens het examen, dan kan 
de directeur/eindexamensecretaris beslissen de eindtijd te veranderen. 
Deze beslissing wordt bij de inspectie gemeld.  

 


