
Reglement van orde bij het maken van schoolexamentoetsen 

 

Wij willen graag dat de toetsen en schoolexamens zo rustig en eerlijk mogelijk verlopen, 

daarom moet je je aan onderstaande regels houden. De surveillant maakt van de gang 

van zaken een protocol, waarin onregelmatigheden worden genoteerd  

 

▪ Je bent 5 minuten voor het begin van de toets bij het lokaal. 

 

▪ Bij te laat komen heb je geen recht op het inhalen van de gemiste tijd. Wanneer een 

leerling te laat komt door overmacht (dat is nooit het missen van de bus, maar 

bijvoorbeeld wel een onaangekondigde staking bij het openbaar vervoer) kan de 

conrector toestemming geven de toets alsnog in te halen. Kom je meer dan 30 

minuten te laat, dan mag je niet meer naar binnen. Wanneer een leerling echter bij 

een luistertoets te laat is, wordt hij/zij niet toegelaten en zal de luistertoets op een 

ander moment moeten inhalen.  

 

▪ Bij ziekte geldt de regeling van het examenreglement. 

 

▪ De toetsen worden gemaakt op het papier dat je van de surveillant krijgt uitgereikt. 

Ook kladpapier krijg je van hem/haar. 

 

▪ Toetsen worden gemaakt met een pen, werken met potlood is alleen in bijzondere 

gevallen (tekeningen e.d.) toegestaan. 

 

▪ Je neemt alleen pennen en andere nadrukkelijk toegestane hulpmiddelen (zoals 

liniaal, rekenmachine e.d.) mee naar het lokaal. Pennendozen en etuis neem je dus 

niet mee. Op je tafel ligt alleen de opgave, het uitgereikte papier en het 

schrijfmateriaal. Rondom je tafel ligt niets. Je hebt dus ook geen telefoon of 

aantekeningen bij je in je zak. 

 

▪ Het is niet toegestaan tijdens de toets van andere leerlingen rekenmachines, gum 

e.d. te lenen. 

 

▪ Wanneer je bij een toets je eigen woordenboek of een ander schriftelijk hulpmiddel 

mag gebruiken, zorg je zelf dat er geen aantekeningen in staan of andere informatie 

die niet toegestaan is.  

 

▪ Tassen en jassen laat je in je kluisje, als dat niet kan zet je ze voor in het lokaal. 

 

▪ Mobiele telefoons, rekenmachines en horloges die contact kunnen leggen laat je 

thuis. Als dat niet mogelijk is, lever je ze voor het begin van de toets in bij de 

surveillant.  

 

▪ Je gaat op de plaats zitten die de surveillant je aanwijst. 

 

▪ Je stelt geen vragen over de inhoud van de toets aan de surveillant. Als er fouten of 

onduidelijkheden zitten in de opgaven kunnen die bij de correctie hersteld worden. 

 

▪ Je levert na afloop zowel het werk, de opgaven als het kladwerk in. Alle blaadjes zijn 

voorzien van je naam. 

 

▪ Tijdens toetsweken mag je het lokaal verlaten als je klaar bent. Je blijft echter in 

ieder geval het eerste half uur van de toets in het lokaal. Bij schoolexamens die 

korter dan twee uur duren is het niet toegestaan om het lokaal tussentijds voor 

toiletbezoek te verlaten. Als je eerder klaar bent ga je zo rustig mogelijk weg en je 

zorgt ervoor dat je medeleerlingen geen last van je hebben. Het laatste kwartier 

vertrekt niemand om de rust te bewaren. Het gemaakte werk en het kladwerk laat je 

op je tafel liggen op een dergelijke manier dat de andere leerlingen het niet kunnen 

lezen. Als je weg gaat, blijf je niet op de gang hangen. 

 

▪ Als je door bijvoorbeeld dyslexie recht hebt op extra tijd en/of andere faciliteiten, dan 

neem je je faciliteitenkaart mee, zodat je die aan de surveillant kunt tonen.  

 

▪ Je volgt altijd de instructies van de surveillant op. 


