
   

 

 

Schoolexamen 5havo/6vwo                            2020 -  2021                             

 

Art ikel  21: regels voor een goede gang van zaken ti jdens toetsen van 

het schoolexamen locatie Huygens Lyceum.  

 

1. 10 minuten voor aanvang van de toetsen is de kandidaat aanwezig bij het lokaal waar de 

toets wordt afgenomen. 

2. Voor de kandidaat gaat zitten zet hij zijn handtekening op de presentielijst.  

3. Het meenemen van andere dan toegestane boeken en hulpmiddelen is verboden. Ook 

jassen, tassen, etuis, typex, mobieltjes, horloges e.d. blijven buiten het examenlokaal. 

4. De school zorgt voor papier. 

5. Schriftelijk werk bij toetsen wordt niet met potlood gemaakt, uitgezonderd tekeningen en 

grafieken.  

6. Als in een examenlokaal zowel havisten als vwo’ers zitten, gaan de havisten zitten aan de 

tafels met een oranje kaartje. De vwo’ers nemen plaats aan tafels met een blauw kaartje. 

7. Kandidaten met faciliteiten gaan zitten aan de tafel waarop een op naam gesteld kaartje ligt. 

Zij zitten indien mogelijk op een plaats waar zij zo min mogelijk hinder van anderen 

ondervinden. De kaartjes blijven op tafel liggen. Deze worden opgehaald door de surveillant.  

8. De kandidaat vermeldt zijn naam, de naam van het vak en de naam van zijn docent op het 

papier. Vlak voor hij het werk inlevert, nummert hij de bladzijden volgens de code: 1 van 

…;2 van … enz. 

9. De opgaven liggen bedekt op de tafels. Het is pas toegestaan de opgaven te bekijken nadat 

de surveillant hiervoor toestemming geeft. Het is de kandidaat niet geoorloofd zich zonder 

toestemming van degene die surveilleert uit het examenlokaal te verwijderen. 

10. De schoolexamens worden om 8.30 uur, 11.10 uur of 13.50 uur geopend. Vijf minuten voor 

opening worden de deuren van het examenlokaal gesloten. Pas na de opening is het 

laatkomers toegestaan het examenlokaal te betreden. 

11. Een kandidaat die meer dan een half uur te laat komt, wordt in principe niet meer 

toegelaten tot het examenlokaal en meldt zich bij een afdelingsleider. 

12. Een kandidaat die te laat komt, levert zijn werk in op hetzelfde tijdstip als de andere 

kandidaten. 

13. Tijdens het eerste half uur van een 100-minutenzitting mogen geen kandidaten vertrekken. 

14. Tijdens het laatste kwartier van een 100-minutenzitting mogen geen kandidaten meer 

vertrekken. De surveillant geeft dit moment aan. 

15. Bij toetsen van 50 minuten vertrekt niemand eerder. 

16. Aan het einde van de zitting blijft iedere kandidaat zitten tot de surveillant toestemming 

geeft het examenlokaal te verlaten. Dit gebeurt in volkomen rust om de leerlingen die 

verder werken niet te storen.  

17. Signaleert de surveillant fraude, dan neemt hij het reeds gemaakte werk in, laat de 

kandidaat verder werken en vraagt een afdelingsleider naar het examenlokaal te komen. 

18. De surveillant noteert het tijdstip van inleveren op het werk als de kandidaat voor het einde 

van de zitting het werk inlevert. 

19. Inschrijving voor de herkansing van een schoolexamen vindt digitaal plaats. Je ontvangt 

hierover een mail. Let op de termijn van inschrijving. 


