Schoolexamens (= SE)
Klas 5 en 6
Elke kandidaat dient zich strikt te houden aan onderstaande regels. De kandidaat:
1.

kent en volgt de regels zoals geformuleerd in het examenreglement. Let specifiek op
de artikelen 2.21 en verder over te laat komen en afwezigheid.

2.

gaat vóór aanvang van het SE naar het toilet. Tijdens het SE is het in principe niet toegestaan om naar het toilet te gaan. Het lopen door de examenruimte (hierna aangeduid als de zaal) wordt, zo is uit ervaring gebleken, door medekandidaten als storend
ervaren. Tevens worden de mogelijkheden tot surveillance beperkt.

3.

weet dat bij geen enkel (toets)onderdeel van het school- en centraal examen het in het
bezit zijn van een mobiele telefoon of ander elektronisch (communicatie-)apparaat is
toegestaan. Elektronische apparaten moeten vóór het betreden van de zaal uitgeschakeld zijn en opgeborgen in de tas. Dit geldt uiteraard ook voor smartwatches!

4.

legt bij binnenkomst de tas en jas voorin of achterin de zaal en kiest direct een plaats.

5.

mag maximaal een half uur te laat komen en het SE alsnog maken. Er wordt in geen
enkel geval tijd gecompenseerd. Te laat komen bij een luistertoets is niet toegestaan.

6.

mag niet opstaan, niet door de zaal lopen en de zaal ook niet tussentijds verlaten.

7.

mag het eerste half uur niet weg.

8.

mag geen vragen stellen over de inhoud van het SE.

9.

blijft zitten wanneer hij/zij een vraag wil stellen en steekt zijn/haar hand op.

10. mag geen tipp-ex gebruiken.
11. mag niet met potlood schrijven. Uitzonderingen zijn het maken van tekeningen.
12. mag geen spullen van anderen lenen (binas, liniaal, rekenmachine, etc…) en maakt
alleen gebruik van toegestane hulpmiddelen.
13. mag het laatste kwartier van het SE de zaal niet verlaten.
14. blijft aan het einde van het SE zonder te praten zitten tot al het werk is opgehaald. De
zaal wordt in stilte verlaten en pas nadat de surveillant dit aangeeft. Denk aan de kandidaten met recht op extra tijd die nog aan het werk zijn en zich concentreren.

Overige opmerkingen:
•

In artikel 2.21 staat beschreven dat een kandidaat minimaal 5 minuten voor aanvang
van de toets in de afnameruimte aanwezig dient te zijn. Telaatkomers worden vanaf
5 tot maximaal 30 minuten na aanvang van de toets toegelaten. De kandidaat krijgt
geen extra tijd.

•

Het gebruik van een grafische rekenmachine (GR) is alleen toegestaan bij wiskunde.

•

Het geheugen van de GR dient voor het afleggen van elk school- en centraal examen
te zijn geblokkeerd door een examenstand(1). Tijdens de lessen wiskunde is aandacht
besteed aan het in de examenstand zetten van de GR(2). Voorafgaande aan het SE
wiskunde dient de kandidaat de GR op het controlescherm te zetten.

•

Het gebruik van de niet toegestane applicatie ZoomMath(3) of het bewust de GR niet
in de examenstand zetten resulteert in het ongeldig verklaren van het SE.

•

Het is niet toegestaan om een woordenboek of binas te voorzien van tabbladen of een
andersoortig index-systeem.

•

Kijk voor aanvang van elk SE/CE in de hal voor de aula op het mededelingenbord of
er wijzigingen zijn m.b.t. de toewijzing van de afnameruimte.

•

Het lokalen/tijden-rooster is ook op de website te lezen onder “Roosters” en “Proefwerken, School- en Centraal Examens”.

(1)

Alleen de oude grafische rekenmachine TI-83 is een uitzondering op deze regel voor kandidaten in

klas 6. Het geheugen van deze machine dient te worden geblokkeerd door het uitvoeren van een volledige reset.

(2)

Zie onderstaande website voor de handleiding van het inschakelen van de examenstand.
https://education.ti.com/nl/nederland/service/examenstand/tabs/exam-acceptance#!

(3)

ZoomMath is een applicatie welke standaard niet op de GR aanwezig is. De applicatie kan alleen

apart aangeschaft worden en moet dan naar de GR worden verzonden m.b.v. een kabel. De applicatie
stelt de gebruiker in staat om berekeningen algebraïsch te laten uitvoeren. Dit is niet mogelijk en niet
toegestaan met een door het CvTE goedgekeurde GR.

