Verhaal aan de examenkandidaten 2018
Beste examenkandidaten,
Jullie zijn zojuist een bijzondere ruimte binnengekomen: de examenruimte.
Hier zullen jullie het centrale examen afleggen.
Hier gelden andere regels, daar zullen we het over hebben.
Het is ook belangrijk dat je je op je gemak voelt, dus kijk even goed om je heen: zo ziet het er uit.
We zetten de luiken in de zaal zo nodig vroeg open, maar het kan best warm worden. Houd hier rekening
mee, met kleding en met drinken!
Kom op tijd!
Je hebt je natuurlijk goed voorbereid.
Kom bij een examen ruim op tijd: 15 min. van te voren mag je naar binnen, na toestemming van een
surveillant! Als je meer dan 30 minuten te laat komt, mag je niet meer naar binnen!
Wat neem je mee?
Je mag als standaardpakket meenemen in de zaal:
- goedschrijvende pen(nen): blauw of zwart niet in een etui, tenzij doorschijnend
à Tip: neem een Tupperware bakje uit de keuken van je moeder en zet deze zonder deksel op je tafel,
met al je pennen/stiften/etc. erin. Surveillanten zien bij het langs lopen wat er in zit.
- (kleur)potloden
- gum, puntenslijper, markeerstift, liniaal en ander meetgereedschap
- gewone rekenmachine tenzij een grafische rekenmachine is toegestaan (bij Wi-A,B,C)
- woordenboek Nederlands; bij de talen: ook voor deze taal.
- Binas waar nodig
Havo/Vwo: - grafische rekenmachine alleen bij wiskunde Havo en VWO!! Let op de toegestane types (zie
toegestane hulpmiddelen op de site www.examenblad.nl
Bij de GR: OP EXAMENSTAND!, dit wordt bij een wiskunde examen van te voren gecontroleerd, dus
nog 15 min. eerder aanwezig zijn!!) De toegestane GR’s hangen bij het examensecretariaat en staan
straks onder dit verhaal op de website.
Al het andere materiaal laat je buiten. Jassen, tassen, petten, enz. op de kapstok en/of in je kluis.
Telefoons, smartwatches,e.d. zijn niet toegestaan in de examenzaal (dus ook niet uit).
Bij binnenkomst in de zaal, kun je je telefoon in de telefoonbak leggen (Hoesje id erachter). Zet ‘m uit, want
dan kun jij alleen inloggen. Deze bak komt in M11 te staan, waar je na het examen je eigen telefoon kan
ophalen - dit is geheel op eigen risico, school is niet verantwoordelijk voor jouw mobiel! -.
Op de zwarte tafels staan kopjes en glazen voor de kandidaten die koffie (kopjes) of thee (glazen) willen.
Neem vooraf zelf een kopje of glas en evt. suiker en/of melk mee.
Tijdens het examen worden deze gevuld.
Als je teveel spullen op je tafel hebt, leg deze dan niet in het gangpad, maar onder je tafel. Dan kan
niemand er over vallen.
Tijdens het examen
We starten met het oplezen van de noodzakelijke gegevens op het voorblad van het examen: welk vak,
datum, start- en eindtijd. Tijdens het oplezen is het al stil.
Wees volledig voor en achternaam, klas, docent, vak, examennummer (ongeldig)
Je mag het eerste uur de zaal niet verlaten.
Een kwartier voor de eindtijd van het examen wordt dit aangegeven. Dit geldt dan niet voor de leerlingen
met tijdverlenging. De laatste 5 minuten vertrekt er niemand meer.
Heb je extra papier nodig, steek dan je vinger op, ga niet zitten draaien. Een surveillant komt dan bij je.
Als je naar het toilet moet, steek je ook je vinger op. Een surveillant begeleidt je dan tot het toilet. Je werk
op je tafel wordt wel eerst even omgedraaid, zodat je buurman achter je niets zou kunnen zien.

Als je met je werk klaar bent, nummer je alle blaadjes, inclusief de bijlagen Je zet op het voorste blad: 1
van 3, 2 van 3 enz.
Je neemt alles in één keer mee naar de centrale tafel. Zorg dat er niets valt. Dat stoort.
Je mag niets van het examenwerk mee naar buiten nemen, óók geen kladpapier.
Je gemaakte werk lever je in bij de centrale tafel.
Daar wordt het werk gecontroleerd, ook of alle blaadjes genummerd zijn. Ga niet praten als er een rij is.
Hou goed in de gaten of al het gemaakte werk in de juiste map terecht komt! Neem je eigen
verantwoordelijkheid.
Als er aan het einde van het examen nog veel kandidaten bezig zijn, worden de papieren centraal
opgehaald. Blijf dan zitten tot het is gecontroleerd. Dat is in je eigen belang!
Leestijdverlengers niet storen.
Als je het werk later wilt inzien, zet je je naam op het opgaveblad en/of kladpapier en deponeer je het in de
daarvoor bestemde bak.
Een half uur na de eindtijd van het examen kun je die uit de bak in de chillruimte in de M-ruimte halen.
Een aantal regels
In deze examenruimte zijn dus bijzondere regels van toepassing. Het examensecretariaat is hier de
baas….
De belangrijkste regel is: hinder een andere kandidaat niet, op geen enkele manier:
- door geen onnodige geluiden te maken (knisperen van snoeppapier, blikjes die opengetrokken
worden (dat doe je van tevoren), uitroepen, overdreven hoesten, enz.).
Tip: neem geen energy-drinks, want deze geven even een boost en daarna volgt een reuzendip met
behoefte om te drinken, onttrekt vocht aan je lichaam.
- door onregelmatigheden zoals spieken of informatie doorgeven;
- door niet toegestane spullen mee te nemen, zoals een smartwatch, telefoon, woordenboek of binas
waarin geschreven is;
- kortom door je “niet te gedragen”
Op deze verstoringen en onregelmatigheden staan sancties, die niet mis zijn.
Je kunt een 1 krijgen voor het examen of zelfs uitgesloten worden voor verdere deelname.
Kijk anders nog in het examenreglement op de website, artikel 3. Dan kom je niet voor een onaangename
verrassing te staan.
Leerlingen met bijzondere faciliteiten
Voor leerlingen met een - bij het examensecretariaat bekende - beperking of voor leerlingen die korter dan
6 jaar in Nederland zijn, zijn er speciale aanpassingen. Dat weten deze leerlingen. Zo niet: kom even langs.
Als je last hebt van geruis om je heen: neem lawaaistoppers mee. Die kun je per 8 stuks bij de Action voor
59 cent halen. Wel even oefenen… Uiteraard geen bluetooth dopjes….
Ga rustig zitten bij je examennummer. Dat nummer ken je natuurlijk, anders staat dat op het informatiebord
in de M-ruimte. Dat nummer kan bij ieder examen op volgorde op een andere plek liggen, dus: even
zoeken. Als je een hoge of juist een lage tafel nodig hebt, vraag het bij de centrale tafel, maar ga niet zelf
ruilen.
Vóór en na het examen is er een chillruimte in de M-ruimte. Ga elkaar niet van te voren en achteraf gek
maken door snel nog wat informatie uit te wisselen. In de regel onthoud je dat toch niet.
Het stiltegebied begint al bij de deuren vanuit de M-ruimte, omdat er in M13 digitale examens bezig
kunnen zijn (zij hebben andere opstarttijden).
Websites
De antwoorden (correctievoorschrift) van een examen zijn te vinden op examenblad.nl of de site van Laks,
dit is altijd op de dag van het examen -> minimaal 1 uur na eindtijd.
Een goede site: mijneindexamen.nl. en examenblad.nl
Bij vragen: kijk op de site naar het examenreglement of kom naar het examensecretariaat.

Wat te doen bij calamiteiten?
Mocht er een alarm afgaan of iets anders gebeuren: ga niet met elkaar praten (want dat betekent dan dat
het examen sowieso ongeldig verklaard wordt en dus opnieuw moet worden gemaakt), maar wacht de
aanwijzingen af!
Waarschuwing
Ga vooraf geen pillen (bv Ritalin als je geen ADHD hebt), drankjes (Red Bull e.d.) of andere pepmiddelen
gebruiken. In een neurobiologisch onderzoek is gebleken dat deze je niet helpen bij het examen, ze geven
hooguit het gevóel dat ze helpen. Bij sommige mensen werkt het juist averechts (tegengesteld). Het blijkt
ook dat bij bekende taken (zoals hopelijk bij een examen) slechter wordt gepresteerd!
Als je per se iets wilt gebruiken om je alerter te maken: rust dan gewoon goed uit, slaap goed en neem
desnoods koffie.
Examen op de computer
De spellingscontrole dient uitgeschakeld te staan, behalve bij kandidaten met een dyslexieverklaring en
tijdens het examen Nederlands. Als er spellingsfouten worden gemaakt, worden deze in alle gevallen
volgens de aftrekregels beoordeeld.

