Leerlinginstructie CSE Afdeling mavo/havo/vwo

Beste examenkandidaten,
Hierbij geven we je enkele tips om het Centraal Schriftelijk Examen (CSE) soepel te laten verlopen. De
volledige versie staat in het examenreglement.
1. Op de site mijneindexamen.nl kun je je vakkenpakket aangeven en zien wanneer de
examens zijn en welke hulpmiddelen je per vak mag gebruiken. Zorg ervoor dat je tas goed
ingepakt klaar staat met alle benodigdheden voor de examens. Tijdens het examen worden
er geen spullen van elkaar geleend!
2. Havo en vwo leerlingen gebruiken bij wiskunde een grafische rekenmachine. Deze moet in de
examenstand staan om te mogen worden gebruikt.
3. Je bent minstens 15 minuten voor het startmoment aanwezig in de examenzaal die op je
examenrooster staat. De surveillant heeft dan voldoende tijd om de laatste mededelingen te
doen en de verzegelde pakketten met examens te laten controleren door een leerling.
Vervolgens worden de examens uitgedeeld, zodat iedereen op het aangegeven tijdstip kan
beginnen.
4. Ongeveer 1 minuut voor de start van het examen zal om stilte worden gevraagd om je alvast
te concentreren. Door één van de surveillanten zal worden aangegeven wanneer je kunt
beginnen.
5. In de examenzaal heb je geen jas en/of pet bij je. Op je tafel liggen alleen de spullen die je
nodig hebt voor het betreffende examen en je CLV-schoolpas. Check per vak wat toegestaan
is via mijneindexamen.nl door te klikken op het vak.
Jassen, petten, etuis, mobiele telefoons, horloges, communicatieapparatuur en tas stop je
in je kluis. Iedereen heeft de beschikking over een kluisje (of kan er een huren). Wordt één
van deze voorwerpen in de examenzaal gezien (bijv. in je broekzak) of gehoord, dan wordt
dat examenonderdeel ongeldig verklaard.
6. Een examen is geen picknick. Er mag uitsluitend water worden gedronken en etenswaren
worden genuttigd die geen geluid veroorzaken.
7. Schrijf op ieder blad je examennummer, je naam, vak en je docent. Gebruik je meer bladen,
dan nummer je al de bladen. Bijv. bij 2 bladen als volgt: 1/2 en 2/2
8. Schrijf slechts met blauwe of zwarte pen. Andere kleuren zijn niet toegestaan. Schrijven doe
je met pen, tekenen met potlood. Maak geen gebruik van correctieroller/-vloeistof (Tipp-ex):
Kras een fout door en noteer het opnieuw.
9. Het eerste half uur (30 min.) van het examen mag je nog worden toegelaten; daarna niet
meer. Let op: De reguliere eindtijd verandert niet voor je.
10. Uiteraard kun je naar het toilet indien nodig. Er zal dan een surveillant met je meegaan.
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11. Je mag bij een CSE het eerste uur (60 min.) het lokaal niet verlaten. Het laatste kwartier (15
min.) van de examentijd mag je ook de zaal niet meer verlaten. De surveillant geeft een
signaal als het laatste kwartier in gaat. Na vertrek blijf je niet hangen op de gangen!
12. Examenkandidaten die gebruik maken van een faciliteitenpas (bijv. dyslexiepas) moeten de
pas bij ieder CSE op de hoek van de tafel leggen, zodat deze pas zichtbaar is voor de
surveillanten en het voor hen duidelijk is wat de extra faciliteiten voor jou zijn. Bij een
examen is de extra tijd een half uur (30 min.).
13. Het examenwerk en de opgaven, e.d. lever je in bij de surveillant die bij de deur zit. Deze
noteert je vertrektijd op het proces verbaal. Na afloop van de examenzitting (dus na de extra
tijd, mavo: resp. 11:30 en 16:00 uur, havo en vwo, resp.12.30,16.30 en 17.00 uur) kun je het
boekje met examenopgaven komen ophalen als je dat wilt. De correctievoorschriften van de
ochtendexamens staan vanaf 14:00 uur online en van de middagexamens vanaf 16:00 uur
(dit tijdstip zal per leerweg verschillen)
14. Als je door ziekte echt niet in staat bent een examen te maken, dienen je ouders dit
voorafgaand aan het examen telefonisch te melden aan het Meldpunt met een bevestiging
via een e-mail naar de betreffende examensecretaris. Vervolgens kan de schoolarts worden
gevraagd een huisbezoek te doen ter verificatie van de ziekmelding. De examencommissie
zal ten slotte bepalen of de absentie ten koste gaat van de herkansing. Indien de
absentiemelding niet gedaan wordt zoals hier aangegeven, dan kost de absentie in ieder
geval een herkansing.
Heel veel succes met je centraal schriftelijke examens,
Wouter van der Knaap
examensecretaris mavo

Aat Kasbergen
examensecretaris havo / vwo
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