Beste examenleerlingen,
Maandag as. kunnen we gelukkig weer van start met het examentraject. Om te zorgen dat
alles goed verloopt hebben we zo goed mogelijk alle informatie op een rijtje gezet.
Als je vragen hebt, of iets niet begrijpt neem dan contact op met dhr. Van Dijk (havo) of dhr
Alderliesten (vwo).
Gezondheidsrichtlijnen
-

Je kunt alleen naar school komen als je volledig klachtenvrij bent.

-

Belangrijk is om steeds minstens 1,5m afstand te houden van anderen. We houden
hier rekening mee door minder leerlingen dan anders in te delen in de examenlokalen
en de tafels verder uit elkaar te zetten.

-

Houd bij toiletbezoek in de gaten dat het niet te vol wordt, zoek eventueel een ander
toilet of wacht op de gang tot je erbij kunt.

-

Zorg ervoor dat je goed op tijd bent, zodat je rustig je spullen kunt pakken, je handen
nog eens kunt wassen en je plek kunt zoeken in de examenruimte.

-

Bij iedere gymzaal is een garderobelokaal aangewezen waar je je spullen kunt
leggen voor het SE begint. Je gaat daarna direct op je plaats zitten.
Gymzaal 302: jassen/ tassen in 301
Gymzaal 317: jassen/ tassen in 316
Gymzaal 722: jassen/ tassen in lokaal 524
Aula: jassen/ tassen in aula bij keuken/ op traptreden
Overige lokalen: jassen/ tassen op de gang of in aangrenzend lokaal.

-

Als je klaar bent, haal je je spullen op uit het garderobelokaal en ga je naar huis.

-

Voorkom samenscholingen, houd te allen tijde voldoende afstand tot anderen!

-

Leerlingen die meerdere se’s op een dag hebben en niet tussendoor naar huis gaan,
gaan naar de mediatheek of naar buiten.

Mondelingen
-

Alle mondelingen vinden plaats aan de Heemskerkstraat.

-

Voor sommige mondelingen is er voorbereidingstijd. Neem ook hier extra marge om
je handen te wassen en meld je op tijd.

-

Op Zermelo (mededelingen) staat wat het voorbereidingslokaal is.

-

De docenten zorgen ervoor dat de tafels op ruim voldoende afstand staan.

-

We schudden geen handen.

Practicum
-

Er zijn drie lokalen waar tegelijk het practicum wordt afgenomen. Kijk in Zermelo bij
welk lokaal je moet zijn.

-

Wees ruim op tijd aanwezig. Zorg ervoor dat je je handen gewassen hebt.

Ziek melden
Je mag alleen naar school komen als je volledig klachtenvrij bent. Anders moet je je ziek
melden. Afmelden moet uiterlijk 8.15u ’s ochtends en je doet dat via de knop op de website.
Je staat ziek gemeld totdat je beter gemeld bent. Vergeet dat dus niet te doen, dit kan ook
via de knop op de website.
Let op: als je niet bent afgemeld en je bent niet aanwezig bij het SE, dan ben je afwezig met
ongeldige reden!
Overig
Verder gelden de gewone regels voor de schoolexamens. We willen je wijzen op een aantal
punten uit het examenreglement om alles soepel en volgens de regels te laten verlopen
rondom de schoolexamens:
●

Houd je rooster in de gaten, print het uit, plak het op de koelkast of iets dergelijks;

●

Ga ruim op tijd van huis, zodat je in geval van pech toch op tijd op school bent;

●

Kom op tijd, zorg dat je een kwartier voor aanvang bij het lokaal aanwezig bent;

●

Als je toch te laat komt, mag je tot een half uur na aanvang van een schriftelijk
schoolexamen nog toegelaten worden tot het examen;

●

Bij een mondeling, luistertoets of practicum word je niet toegelaten als je te laat bent;

●

Als je niet meer toegelaten kunt worden bij een schoolexamen meld je je direct bij de
examencommissie op kamer 508 (VDK voor havo, ALD voor vwo) of kamer 503/ 504
(mw. Van der Brugge/ mw. Van Gurp);

●

Je jas, tas, telefoon, smartwatch leg je het aangewezen garderobelokaal of vooraan
in het lokaal. Je telefoon staat in ieder geval uit;

●

Neem zelf een rekenmachine mee naar school. Je kunt deze niet op school lenen!

●

Je kunt niet je eigen binas gebruiken. Je krijgt een binas van school.

●

Neem zelf een woordenboek mee, als dit is toegestaan (zie lijst toegestane
hulpmiddelen in het examenreglement). Hierin mag niet geschreven zijn. Dit kan
gecontroleerd worden;

●

De grafische rekenmachine is alleen toegestaan bij het vak wiskunde en wordt voor
aanvang van het SE in de examenstand gezet;

●

Je blijft het eerste uur in de zaal/lokaal zitten en ook de laatste 15 minuten mag je de
zaal/lokaal niet verlaten;

●

Na afloop van het schoolexamen leg je het gemaakte examen op de hoek van je
tafel. Controleer of het volledig is met bijbehorende bijlagen. Je blijft zitten tot de
surveillant het werk heeft ingenomen;

●

Als je de examenzaal verlaat en er zijn nog mensen in de zaal aan het werk, vertrek
je in stilte en blijf je niet hangen in de kleedkamer of gang.

●

Als van tevoren bekend is dat je niet kunt deelnemen aan het schoolexamen
bespreek je dit vooraf met de examencommissie: voor havo is dit dhr. Van Dijk en
voor vwo dhr. Alderliesten;

●

Als je ziek bent tijdens een schoolexamen moet je je ziek melden via de knop op de
website.

Lees ook hoofdstuk 7 en 8 van het examenreglement nog eens door, daarin staan de regels
rond de schoolexamens uitgebreid beschreven.
We wensen je veel succes met je schoolexamen.
Namens de examencommissie,

M.P. van Gurp, directeur

