
Richtlijnen voor leerlingen bij examens 
 

Bij binnenkomst van het lokaal hang jij je jas/tas op aan de kapstok . 
Je gaat zitten op de aangegeven plek in het lokaal. 
 
De schoolexamens beginnen precies op de tijden die aangegeven zijn op 
het rooster. 
 
Je houd je aan de examenregels en de instructies van de surveillant: Zie 
www.bindelmeercollege.nl > leerlingen > examens/pta > examenreglement. 
 
Als je meer dan 15 minuten te laat komt na aanvang van het examen, mag 
je niet meer deelnemen aan het examen. Je mag dan je herkansing inzetten 
om in te halen.  
 
Als je op de dag waarop je examens hebt, verhinderd bent om op school te 
komen vanwege ziekte of een andere reden, moet je ouders/verzorger je tot 
uiterlijk acht uur s ‘morgens afmelden. Het telefoonnummer van de school is 
020-6990221. 

      
Toegestane hulpmiddelen bij (school-)examens  
Voor alle vakken in alle leerwegen heb je een basispakket aan hulpmiddelen 
nodig, bestaande uit:  
a. Schrijfmateriaal (blauwe of zwarte pen);  
b. Tekenpotlood; 
c. Blauw en rood kleurpotlood;  
d. Liniaal met millimeterverdeling;  
e. Passer;  
f. Geometrische driehoek;  
g. Vlakgum;  
h. Rekenmachine. (geen GR-Rekenmachine) 
i. Woordenboek 

 
Je mag alleen gebruik maken van door de school gewaarmerkt papier. 
 
Het gebruik van eigen klad-/aantekenpapier is niet toegestaan. 
Je mag geen gebruik maken van correctielak, -pen of -lint. 
 
Je mag geen mobiele telefoon bij je hebben of andere  
apparatuur (zoals een smartwatch) waarmee contact met anderen kan 
worden gemaakt. Alle telefoons en horloges gaan in de tassen, naar voren 
in het lokaal.  
 
Controleer altijd voordat je het werk gaat inleveren, of je je naam hebt 
genoteerd op alle blaadjes die je gaat inleveren. Bij voorkeur moet je alle 
blaadjes die je gaat inleveren nummeren. 
 
De eerste 45 minuten mag je het examenlokaal niet verlaten ongeacht of je 
klaar bent  met je werk of niet. Na 45 minuten en telkens om het kwartier 
mag je het lokaal verlaten op aangeven van de surveillant. 
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