Afspraken voor SE Toetsen. Leerlingenversie november 2016.
 Zorg ervoor dat je uiterlijk 5 minuten voor aanvang van de toets bij het lokaal
aanwezig bent.
 Op het gepubliceerde tijdstip van aanvang van een toets gaat de deur van het
lokaal dicht. Om de rust voor de leerlingen te vergroten gaat de deur pas na 15
minuten weer open. Leerlingen die meer dan 15 minuten te laat komen, wachten
buiten het lokaal tot 30 minuten na aanvang van de toets. Komt een leerling meer
dan 30 minuten te laat, dan mag hij/zij niet meer deelnemen aan de SE toets.
Leerlingen die te laat aan een toets beginnen, mogen de gemiste tijd niet inhalen.
De eindtijd van de toets blijft dus gelijk. Zonder correcte afmelding, alsmede in
geval van misleiding, wordt voor een gemiste toets het cijfer 1,0 toegekend,
behalve in gevallen van aantoonbare overmacht of in zeer bijzondere situaties, dit
ter beoordeling van de rector.
 De jassen, tassen e.d. van leerlingen moeten in de kluisjes worden gelegd.
 Mobiele telefoons zitten niet in de tassen van de leerlingen, maar in de kluisjes.
 Zorg voor voldoende afstand tussen jou en je medeleerlingen.
 De leerlingen moeten met een blauwe of zwarte pen schrijven. Schrijven met
potlood is dus niet toegestaan. Bij Tekenen is een potlood wel toegestaan.
 De leerlingen nummeren elk blaadje als volgt 1/6, 2/6, 3/6, 4/6 etc.
 De leerling is zelf verantwoordelijk voor de benodigde materialen voor de toets
(bijvoorbeeld voor het vak Wiskunde). Er mogen geen materialen van
medeleerlingen worden geleend.
 Het gebruik van een verklarend woordenboek Nederlands (verstrekt door de
school) is bij alle schriftelijke toetsen toegestaan.
 Als leerlingen eerder klaar zijn met een toets tijdens de SE week mogen de
leerlingen de ruimte eerder verlaten, maar pas wanneer de docent toestemming
heeft gegeven. We houden de regel van het Centraal Examen aan: de leerlingen
moeten minimaal de helft van de toets tijd in de toets ruimte verblijven. Verder
mogen de leerlingen het laatste kwartier van de toets het lokaal niet verlaten.
 Tijdens de inhaalmogelijkheid kun je, als je geoorloofd afwezig bent geweest, het
gemiste werk inhalen.

