
Belangrijk bij het maken van je Centraal Examen! 

- - VEEL SUCCES BIJ DE EXAMENS! - - 
 

Nog even een aantal belangrijke regels en tips op een rijtje, die belangrijk zijn bij het maken van de 
eindexamens: 

 
Kom op tijd! 
De aanvangstijd van het examen, is het moment dat het examen echt van start gaat. Iedereen moet 
dan al op de juiste plek zitten en het examen moet uitgedeeld zijn. 
Dat betekent dat je minimaal 15 minuten voor de aanvangstijd aanwezig moet zijn. 
Kom je te laat, dan mag je tot uiterlijk een half uur na de aanvang van het CE in de examenzaal 
worden toegelaten. De eindtijd blijft natuurlijk dezelfde als die voor de andere kandidaten. 
 

Fietsen en scooters 
Het schoolplein bij de onderbouw is al overvol, dus zet je fiets of scooter bij de bovenbouw neer. 
Kan je meteen je mobiel e.d. in je kluisje opruimen. 
 

Examennummer vermelden! 
Noteer op alle bladen en bijlagen die je inlevert je examennummer en je naam.  
Daarnaast is het belangrijk om de bladen te nummeren. Bijvoorbeeld door bij het inleveren van 3 
bladen bovenaan op ieder blad te vermelden: Blad 1/3 of blad 2/3 of blad 3/3. 
 

Dingen die je wél mee mag nemen de examenzaal in 
1) Schrijfgerei.  

Antwoorden en uitwerkingen mogen NIET met potlood worden geschreven. 
Doe het schrijfgerei in een doorzichtig plastic zakje of een doorzichtige etui.  
Een dichte etui is NIET toegestaan. 
 

2) Iets te eten/drinken. 
Kies voor dingen die geen overlast voor je medekandidaten veroorzaken, dus geen dingen die  
bijvoorbeeld sterk ruiken of lawaai maken bij het nuttigen. 
 

3) Bij een aantal vakken: Een (grafische) rekenmachine of een ander hulpmiddel 
Alleen bij wiskunde is een grafische rekenmachine toegestaan. Deze MOET beschikken over een 
examenstand. Zonder examenstand kan de rekenmachine niet toegestaan worden tijdens het 
examen. Vergeet niet om goede batterijen in je rekenmachine te  doen! 
Indien je een woordenboek, atlas of binas mag gebruiken, dan wordt die door school verstrekt en 
ligt die al voor je klaar in de examenzaal. 
 

4) Oordopjes. 
Als geluiden voor afleiding zorgen, of als je deze als hinderlijk ervaart, dan kan je er voor kiezen 
om geluiddempende oordopjes te dragen tijdens het examen. Natuurlijk doen wij onze uiterste 
best om een rustige werkomgeving te bieden, maar helaas is geluid van buitenaf niet altijd te 
voorkomen. Oordopjes die horen bij elektronische apparatuur, zijn niet toegestaan. 
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Dingen die je niét mee mag nemen de examenzaal in 

1) Tipp-ex of andere correctiemiddelen. 
Het gebruik hiervan maakt je examen ongeldig. Bij vergissingen streep je de gemaakte fout door.  
 

2) Mobiele telefoon, smartwatch, digitale apparatuur, horloges. 
Aangezien smartwatches steeds minder makkelijk als zodanig herkenbaar zijn, is het niet 
toegestaan om tijdens het examen een horloge om te hebben. Er hangt in de examenzaal een 
duidelijke klok zodat je de tijd goed kan zien. 
 
Het bij je dragen van een ongeoorloofd hulpmiddel, wordt gezien als een onregelmatigheid, óók 
als het apparaat uit staat of niet is gebruikt. Het gevolg van een onregelmatigheid kan het 
toekennen van het cijfer 1 zij of uitsluiting van het examen. Neem deze dingen dus écht niét mee 
naar de examenzaal, maar berg ze op in je kluisje of laat ze thuis.  
Het in bewaring geven in de examenzaal, of het bewaren in de kleedkamer van dingen, geschiedt 
volledig op eigen risico. 
 

3) Jassen, tassen en petten zijn net als bij de schoolexamens ook niet toegestaan bij de 
eindexamens. Deze moeten buiten de examenzaal blijven. 
 

De examenzaal verlaten 
Gedurende de eerste 30 minuten én gedurende de laatste 20 minuten van de examentijd, is het niet 
toegestaan om de examenzaal te verlaten. 
Ben je voor de eindtijd van het examen klaar, dan mag je geen opgaven of kladpapier meenemen. 
Deze mogen pas aan het einde van de zitting worden meegenomen. 
 

Niet (tijdig) aanwezig bij het examen 
Als je onverwachts door ziekte of anderszins niet aan een examen kan deelnemen, dan neem je 
hierover zo snel mogelijk contact op met school via telefoonnummer: 075 – 621 04 26.  
Ook als je te laat dreigt te komen voor een examen, neem je zo spoedig mogelijk contact op via dit 
telefoonnummer. 
Mocht je tijdens een examen onwel worden, dan meld je dit bij de surveillant. Hij/zij kan je dan uit de 
examenzaal begeleiden. 
 

Wanneer ben je geslaagd? 
Via de Magistermail hebben jullie de folder ontvangen waarin de slaag-/zakregeling wordt toegelicht. 
Ook op de website komt een link te staan naar deze informatie.  
 
Woensdag 12 juni worden alle leerlingen gebeld. Zorg ervoor dat je die dag telefonisch bereikbaar 
bent. Geef tijdig aan de administratie door op welk telefoonnummer we je kunnen bereiken als je 
niet thuis bent! 
 

Herkansen 

Alle kandidaten hebben het recht één vak te herkansen, of je nou gezakt of geslaagd bent. Deze 
herkansing moet op donderdag 13 juni worden opgegeven. De herkansingen zijn van  
maandag  17 t/m woensdag 19 juni. 
 
 


