
Protocol Schoolexamen voor leerlingen 

- De leerling dient ruim voor de start van het examen in het lokaal te zijn (10 min). 

- Er mogen geen jassen/tassen/etui meegenomen worden in het lokaal 

- Ook smartwatch en mobiel mogen niet worden meegenomen 

- De leerling neemt plaats aan de tafel waar een kaartje met zijn/haar naam ligt 

- De leerling heeft pen/potlood/gum/rekenmachine bij zich (en eventueel iets te 

drinken/eten!) 

- Als een leerling een schoolexamen op een chromebook moet maken is de leerling hier vooraf 

over geïnformeerd door de docent. De leerling zorgt ervoor dat het chromebook opgeladen 

is (en heeft eventueel een oplaadsnoer bij zich) 

- Als de leerling een kaart heeft voor tijdsverlenging legt die deze op zijn/haar tafel neer 

- De leerling wordt tot 30 minuten na de start van het schoolexamen nog toegelaten tot het 

lokaal om het werk te maken. De eindtijd blijft gelijk en de leerling ontvangt dus geen extra 

tijd voor het later starten.  

- Tijdens het schoolexamen mag niet worden gepraat. 

- Als de surveillant de leerling op fraude betrapt neemt deze het blaadje van de leerling in en 

laat hij de leerling verder werken op een nieuw blaadje 

- Als een leerling eerder klaar is dan de tijd die ervoor staat mag deze niet weg 

- Pas als het werk (opgaven en antwoorden!) door de surveillant is ingenomen en deze het 

sein heeft gegeven dat de leerling weg mag gaan is het voor de leerling geoorloofd om te 

praten, op te staan en uit het lokaal te lopen. 

 

- Nadat de docent het schoolexamen heeft nagekeken en beoordeeld wordt het in de klas 

besproken.  

 

- De leerling mag het werk inzien maar er niet op schrijven en ook geen foto’s van maken. 

- Na het bespreken moet de leerling het gemaakte werk weer inleveren. 

 


