VOORWOORD

Regels voor de digitale examens

Examen 2021
Vanaf 17 mei worden de theorie-examens afgenomen en doe je de eindtoets
van het beroepsgerichte vak. Daarom willen we nog wat zaken op een rijtje
zetten die van belang zijn voor een goed verloop van deze examenperiode.

1. Alle hygiëneregels rond covid-19 gelden ook tijdens het examen. Dus 1,5 m.
afstand houden, mondkapje op, handen desinfecteren, in de ellenboog
hoesten/niezen, etc. Tussen de examens door wordt de examenruimte
gereinigd en er wordt zo veel mogelijk geventileerd. We hopen dat je gezond
blijft.

Hoe kom je aan de weet wanneer de examens gehouden worden?
Je krijgt een examenrooster waarop alle digitale theorie-examens staan vermeld.
Ook kun je hierop zien waar en wanneer je verwacht wordt voor ieder examen.
Net als de proeftoetsen, kun je dit schema ook in Magister zien. Let op dat je op
je eigen rooster kijkt. Elke leerling heeft zijn/haar eigen individuele
examenrooster!

2. Hoe laat ben je aanwezig?
Ten minste 15 minuten voor het aanvangstijdstip bij de examenruimte T100.
Bij te laat komen word je pas 15 minuten na het aanvangstijdstip tot de
examenruimte toegelaten. De verloren tijd kan niet worden ingehaald.
Kom je een half uur of meer te laat, dan word je niet meer toegelaten
voor die zitting.

Hoe zijn de regels?
Je moet weten hoe het er in de examenruimte aan toegaat. Daarom vragen we
je de REGELS in deze examenmededelingen goed te bestuderen.

3. Wat neem je voor het examen mee?
Voor alle vakken: pen (ook een reservepen), en een woordenboek
Nederlands.
Voor Engels: woordenboek Engels-Nederlands en Nederlands-Engels.
Voor Duits: woordenboek Duits-Nederlands en Nederlands-Duits.
Voor wiskunde en nask1: geodriehoek en rekenmachine.
Je rekenmachine mag niet groter zijn dan zakformaat, mag geen geluidsoverlast bezorgen en je mag er geen formules of woorden op kunnen
aflezen.
Bij nask1 zorgt de school voor het Binas-tabellenboekje.

Covid-19 klachten of ziekte?
Als je klachten hebt die op Covid-19 duiden, of ziek bent voorafgaand aan het
examen, dan geef je dit onmiddellijk door (tel. 055-3575300) en zegt erbij dat dit
aan de directeur en aan dhr. Koopmans moet worden doorgegeven!
Hoe en wanneer kom je te weten of je geslaagd bent?
Lees het lijstje met belangrijke data goed door. Daarop staat aangegeven
wanneer je de uitslag kunt verwachten. Het is ook verstandig om het
examenreglement vmbo nog eens goed door te lezen. Hierin vind je alle
informatie over het examen. Het examenreglement staat op onze website:
https://www.sprengeloo.nl/leerlingen/lsp-pta-examen/ examenreglement.
Ten slotte: maak je niet onnodig zenuwachtig. Wie steeds goed gewerkt heeft,
mag er vanuit gaan dat hij/zij een redelijke kans van slagen heeft. Aan de andere
kant is het ook goed om te zeggen dat je het examen wel serieus moet nemen.
Veel succes!
De examencommissie

4. Wat mag niet mee naar je examen?
Jassen, tassen, telefoons en geluidsapparatuur mogen niet mee in de
examenruimtes. Ook je horloge mag geen geluidsoverlast veroorzaken, of
niet-toegestane functies hebben. Dus geen smartwatches o.i.d.
Let op: kluisjes zijn niet in gebruik! Laat waardevolle zaken dus thuis.
5. Waar ga je zitten?
De digitale examens zijn in lokaal T100. Je vindt de datum en tijden op je
examenrooster. Bij binnenkomst in het lokaal krijg je een plaats aangewezen
door de surveillant. Je houdt je mondkapje op tot de surveillant zegt dat dit
af mag.

6. Je mag pas beginnen als je daarvoor opdracht hebt gekregen van de
examenleider.
7. Wat doe je als je door heel bijzondere omstandigheden niet in staat bent
op het examen aanwezig te zijn?
Je ouder/verzorger meldt dit vóór aanvang van het examen bij de directeur,
tel. 055-3575300. De directeur bepaalt het moment van herkansing.
8. Wat doe je als je klaar bent met je examenwerk?
Controleer of je alle opgaven hebt beantwoord. Sluit daarna pas af met de
knop ‘inleveren’.
Om de anderen die nog bezig zijn niet te hinderen, wordt het lopen zoveel
mogelijk beperkt. Je blijft dus rustig zitten tot een van de leraren zegt dat je
mag vertrekken. Doe je mondkapje weer op en verlaat het lokaal rustig!
Blijf niet in de omgeving staan napraten! Blijf afstand van elkaar houden.
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