Bijlage algemeen

SG NEWTON

Lijst van toegestane hulpmiddelen bij de examens voor basis, kader, en
gemengde/theoretische leerwegen in het vmbo
Alle vakken

woordenboek der Nederlandse taal
schrijfmateriaal incl. millimeterpapier
tekenpotlood - blauw en rood kleurpotlood
liniaal met millimeterverdeling
passer - geometrische driehoek - vlakgum
elektronisch rekenapparaat*

Engels
Duits

: woordenboek Engels - Nederlands, Nederlands - Engels
: woordenboek Duits - Nederlands, Nederlands - Duits

Wiskunde

: liniaal, vlakgom, Geodriehoek /windroos, passer, rekenmachine*, kleurpotlood

Natuurkunde

: liniaal, vlakgom, Geodriehoek, passer, rekenmachine*, Binas boekje

* Rekenmachine mag niet
- op het lichtnet zijn aangesloten
- tijdens het examen worden opgeladen
- voorzien zijn van alarminstallaties, zend- en ontvangstmogelijkheden
- alfanumeriek zijn (woorden, letters, symbolen e.d.)
- grafieken kunnen weergeven in afleesvenster

Afname van de examens: gedragsregels voor het centraal examen
(zie artikel 10 van het examenreglement)
a.
b.

c.

d.

e.
f.

g.

De kandidaat is uiterlijk een kwartier voor de zitting aanwezig op de plaats van het examen. Deze
plaats staat op het examenrooster.
Wie te laat komt levert het gemaakte werk toch in op de normale eindtijd. Als de kandidaat meer
dan een half uur te laat verschijnt, mag hij niet meer deelnemen aan dit examenonderdeel.
Wie een geldige reden heeft mag dit onderdeel soms inhalen (zie artikel 14 van het
examenreglement).
Het meenemen van tassen, etuis, jassen en dergelijke in het examenlokaal is niet
toegestaan. Consumpties die door de kandidaten het examenlokaal ingebracht worden, zijn
verpakt in doorzichtig materiaal (bijvoorbeeld een plastic zakje, een glazen flesje e.d.).
Er mogen alleen tabellen of andere hulpmiddelen gebruikt worden die in het 'overzicht van
hulpmiddelen' staan dat de locatiedirecteur verstrekt. Toegestane hulpmiddelen worden
gecontroleerd door een toezichthouder.
Het examenwerk wordt gemaakt op papier van de school. Niemand mag papier meenemen naar
het examenlokaal. Op elk examenpapier van de school zet de kandidaat zijn naam.
Een kandidaat mag tijdens de zitting de examenzaal alleen verlaten met toestemming en onder
begeleiding van een toezichthouder (bijvoorbeeld voor toiletbezoek). Wie tijdens de zitting onwel
wordt, kan onder begeleiding de zaal verlaten. Als de kandidaat het werk kan hervatten, mag hij
soms (met toestemming van de locatiedirecteur) wat langer doorgaan.
Wie het werk af heeft, mag uiterlijk tot een kwartier voor het einde van de zitting het lokaal verlaten,
maar pas nadat hij het werk aan de toezichthouders heeft overhandigd.

Onregelmatigheden, verhindering en klachten
Onregelmatigheden (zie artikel 12 van het examenreglement)
a.
De locatiedirecteur kan de volgende maatregelen nemen tegen een kandidaat die zich aan enige
onregelmatigheid schuldig maakt:
a.
het toekennen van het cijfer 1 voor de toets van het examen
b.
het ontzeggen van deelname of verdere deelname aan het examen
c.
het ongeldig verklaren van één of meer toetsen van het reeds afgelegde examen
d.
het overdoen van (onderdelen van) het examen.
Deze maatregelen kunnen ook in combinatie met elkaar genomen worden.
b.
Voordat de locatiedirecteur een maatregel treft, hoort hij samen met de secretaris van het examen
de kandidaat. De kandidaat kan zich laten bijstaan door een door hem aan te wijzen meerderjarig
persoon. De locatiedirecteur deelt zijn beslissing binnen 24 uur mee aan de kandidaat en wijst hem
daarbij op de beroepsmogelijkheid.

Verhindering deelname aan examen (zie artikel 14 van het examenreglement)
a.
Een kandidaat die is verhinderd aan een onderdeel van het examen deel te nemen, meldt dit aan
de locatiedirecteur voordat het examen begint. Hij bevestigt dit bericht van verhindering binnen 2
dagen schriftelijk. Bij ziekte vraagt de locatiedirecteur meestal een doktersverklaring (ook binnen 2
dagen).
b.
De locatiedirecteur geeft de kandidaat, als die een geldige reden heeft, toestemming één of meer
toetsen van het examen alsnog te doen.
c.
De kandidaat die een onderdeel van het schoolonderzoek heeft gemist, maakt op de dag van
terugkomst een afspraak met de examinator over het inhalen van het gemiste onderdeel, mits hij
daarvoor toestemming heeft van de locatiedirecteur.
d.
Wie door langdurige ziekte examentoetsen mist, kan soms in overleg met de locatiedirecteur een
speciale regeling krijgen (zie ook artikel 19 b. van het examenreglement).
e.
De locatiedirecteur kan maatregelen nemen tegen kandidaten die afwezig zijn zonder geldige
reden en/of zonder afdoende bericht (zie artikel 12 van het examenreglement).

