Enige belangrijke regels die tijdens toetsweken van het SE gelden:
(Voor een volledig overzicht verwijzen we naar het examenreglement zoals dit op de website
van onze school terug te vinden is )
Voor de toets:
 Vijf minuten voor aanvang van de examentoets melden kandidaten en surveillanten zich
bij de toetsruimte.
 De examenkandidaten moeten zelf voor hulpmiddelen zorgen en mogen tijdens een
examen niets van elkaar lenen. (rekenmachine, woordenboeken, oordopjes, pen,
geo…etc)
 Examenkandidaten die bij een mondeling examen of een (kijk)luistertoets te laat
komen, mogen niet meer deelnemen en krijgen het cijfer 1.0
 Examenkandidaten die bij een schriftelijk examen meer dan 30 minuten te laat komen
mogen niet meer deelnemen en krijgen het cijfer 1.0
 Examenkandidaten die bij een schriftelijk examen minder dan 30 minuten te laat komen
mogen wel naar binnen, maar mogen de verloren tijd niet inhalen.
 Zieke examenkandidaten dienen voorafgaande aan het examen telefonisch of schriftelijk
bij de administratie te worden ziek gemeld door een ouder of verzorger. Bij een geldige
ziekmelding heeft de leerling het recht op een herexamen.
Tijdens de toets:
 Een kandidaat is minimaal de helft van de toetstijd aanwezig tijdens een toets in de
toetsweek.
 De examenkandidaten moeten zelf voor hulpmiddelen zorgen en mogen tijdens een
examen niets van elkaar lenen
(rekenmachine, woordenboeken, oordopjes, pen, geo…etc)
 Als een kandidaat de toetsruimte verlaat, gaat de kandidaat naar buiten en zorgt ervoor
dat andere leerlingen in het gebouw hierdoor niet worden gestoord.
Na de toets:
 In iedere periode van het schoolexamen hebben de examenkandidaten het recht om 1
toets uit de betreffende periode te herkansen, ongeacht welke. Toetsen uit de SE week
mogen niet herkanst worden.(Tijdig opgeven bij de mentor) Een uitzondering is het vak
Handel & Administratie: bij dit vak vervalt het laagst behaalde cijfer in een periode.
 Als kandidaten tijdens vrije momenten in de toetsweek willen studeren, kunnen ze
gebruik maken van het leerplein onder toezicht van een surveillant ( die op het rooster
staat vermeld).
 Tijdens de toetsweken mogen kandidaten van het schoolplein af
 Tijdens de periode tussen de toetsen zijn de leerlingen niet op het schoolplein maar
buiten het schoolterrein.
 Vóór de herkansing van de toetsweken plaatsvindt , dienen alle gemiste examentoetsen
te zijn ingehaald. In te halen toetsen zijn herkenbaar aan het cijfer 1,1 in Magister. Deze
cijfers worden definitief in een 1,0 veranderd als de inhaalperiode is verstreken.
 Examentoetsen worden binnen 5 werkdagen na de toets nagekeken.(Dit geldt ook voor
toetsen buiten de toetsweek)

