
 

Protocol Schoolexamen voor leerlingen 
 
- De leerling dient ongeveer 10 minuten voor de start van het examen in het lokaal te zijn. 

- Jassen, tassen en telefoons (wel uitzetten!) worden voorin het lokaal gelegd of in een kluisje. 

- Ook smartwatch mag niet worden gedragen  

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

- De leerling heeft pen/potlood/gum/rekenmachine bij zich  

- De leerling mag een klein snoepje/koekje meenemen (wat in stilte gegeten kan worden en met mate!)  

- Alleen leerlingen die officieel recht hebben op tijdsverlenging mogen 30 minuten langer werken aan een  

 toets. Het recht op tijdsverlenging staat op het naamkaartje op je tafel (en op het proces verbaal bij de  

 surveillant).  

- 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  

- 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 op te staan en het lokaal te  
 verlaten. Doe dit rustig en praat met niemand zodat iedereen gewoon kan doorwerken. 
- Leerlingen die eerder klaar zijn met het maken van het schoolexamen mogen 30 minuten voor de 

eindtijd in 1 keer als groep stil het lokaal verlaten. 
 
 
Daarnaast komt de leerling alleen naar school toe als hij/zijn geen (luchtweg)klachten heeft zoals:  
neusverkoudheid, hoesten, moeilijk ademen/benauwdheid, koorts boven 38C. 

Als er sprake is van ziekte waardoor de leerling niet het schoolexamen kan maken moet voor de start van 
het schoolexamen door ouders naar school zijn gebeld om de leerling correct af te melden. Alleen dan kan 
een leerling in aanmerking komen voor het inhalen van het schoolexamen. 

 


