
 

 

 

Aan de ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen in de vierde klassen basis/kader 

 

 

 
 
ons kenmerk    onderwerp   bijlage(n)  

jal/ak/1920.094   Oefenen digitale examens    
  
  
Ter Apel,     behandeld door   afdeling 

10 januari 2020    A. Kolker   vmbo    
 
    
 
 
Geachte ouder/verzorger, 
 
Zoals in de jaarplanning vermeld, wordt in week 3 geoefend met maken van de digitale 
examens. De leerlingen worden bekend gemaakt met de procedure, het maken en de 
beoordeling van het centraal eindexamen dat wordt afgenomen in april.  
 
We zijn ons ervan bewust dat de examens nog niet optimaal gemaakt kunnen worden omdat 
het jaar nog niet afgerond is. Maar het is een mooie manier voor de leerling om te kijken waar 
hij/zij nu staat. We gaan er dan ook vanuit dat de oefenexamens serieus gemaakt worden, 
volgens onderstaand protocol. 
 
Het rooster is te vinden in Magister. 
 
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Met vriendelijke groet, 
mede namens de docenten vmbo bovenbouw 
 
 
 
Vera Jalvingh, 
Teamleider vmbo bovenbouw 
  



 

Richtlijnen digitale oefenexamens voor de kandidaten 
 
Voor het examen begint:  
 

 Zorg er voor dat je de zelf mee te nemen hulpmiddelen (bijv. woordenboek en 
rekenmachine) bij je hebt.  

 Je mobiele telefoon en andere devices met internetverbinding mogen niet mee in de 
examenruimte. Laat ze in je kluisje of deponeer ze op de daarvoor aangewezen plek. 

 Beslis ook nog even of je naar het toilet moet.  

 Mocht je onverhoopt te laat binnen komen dan mag je nog binnen een half uur na 
zittingsopening aan het examen deelnemen. Je examen eindigt natuurlijk wel op de 
vastgestelde tijd. Daarna word je verwezen naar de herkansingsronden.  

 
Tijdens het examen:  
 

 Indien je iets wilt vragen dan doe je dat d.m.v. het opsteken van een hand. Eén van de 
surveillanten komt dan naar je toe. Op fluistertoon kun je je vraag stellen.  

 Indien je naar het toilet moet, liever niet, dan gaat er tot aan de deur van het toilet een 
surveillant met je mee.  

 De school zorgt voor hulpmiddelen als Binas, Biodata, Bosatlas. Woordenboeken dien jezelf 
mee te nemen, dat geldt ook voor schrijfgerei, passer, rekenmachine, gum en een 
geodriehoek/ liniaal (wat van school is, laat je op de tafels liggen).  

 Neem alle tijd voor het examenwerk; verdeel je tijd. Indien een opdracht ‘niet loopt’, blijf er 
dan niet te lang bij stilstaan. Aan het eind weer oppakken is vaak beter dan bij de laatste 
vragen in tijdnood komen.  

 Indien je klaar bent met je examen dan geef je dat aan d.m.v. het opsteken van je hand. Eén 
van de surveillanten controleert of je af kunt sluiten en de zaal mag verlaten. 

 Het laatste kwartier van de examentijd mag je de examenzaal niet tussentijds verlaten 
(beter in één keer tien leerlingen die de zaal verlaten dan om de minuut een leerling).  

 
Na het examen:  
 

 Verlaat in alle rust de examenruimte en de ruimten die er aan grenzen (dus niet blijven 
hangen en praten in de gang nabij de examenruimte).  

 
 
Veel succes! 
 
 
 
 


