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Beste leerling
Voor de leerlingen van de derde graad, behalve voor wie is ingeschreven voor het afzonderlijk
lokaal, worden de examens georganiseerd in een ruim lokaal met verschillende klasgroepen samen.
Dit gebeurt voor alle vakken, uitgezonderd de vakken waarvan het examen in een specifiek
vaklokaal afgenomen wordt.
De examenvolgorde met vermelding van de lokalen heb je in je schoolagenda genoteerd (lokaal
A.1.9.10 = A1.09/1.10/1.11, lokaal A.1.12.1 = A1.12/1.13/1.14).
Met deze organisatie willen we jou voorbereiden op het afleggen van examens in grote groep zoals
dit bij verdere studies het geval is. Daarbij zorgt deze regeling voor een sterke examensfeer tijdens
een intense periode.
Om voor iedereen het examen vlot te laten verlopen, zijn een aantal richtlijnen belangrijk.
Vóór het examen start
- Bij het belsignaal moet je niet in de rij gaan staan. Je wacht onderaan de trap (kant speelplaats
3de graad). Een studiemeester of leraar staat onderaan de trap en zal telkens een aantal
leerlingen naar boven laten gaan met wat tussentijd om zo opstopping boven te vermijden.
Drum niet.
- Je gaat onmiddellijk rustig het lokaal binnen en blijft niet hangen in de gang. Indien je wil, kan je
je jas aan de kapstokken in de gang hangen.
- Indien je je jas nog bijhebt, hang je die aan de kapstok of leg je die op de voorziene stoelen
achteraan in het lokaal.
- Je gaat naar je plaats. Je krijgt in het lokaal een vaste plaats toegewezen voor de volledige
examenperiode. Jouw plaats vind je op het grondplan dat zal uithangen in de gang bij de
examenlokalen in de loop van de week voor de examens. Controleer vóór de examens zeker
waar jouw plaats is (kijk goed naar de rij op het grondplan), zodat hier geen tijd verloren gaat.
- Je legt onmiddellijk het nodige gerei voor het examen op je bank:
o schrijfgerei (balpen, potlood, corrector, enkele kleuren, reserveschrijfgerei, lat …) los,
niet in een zakje;
o atlas/rekentoestel/… afhankelijk van het examen;
o geen kladpapier;
o geen drankflesjes;
o eventueel zakdoekjes.

- Je legt onmiddellijk materiaal voor een volgend examen of een boek onder je stoel om,
wanneer je klaar bent, rustig te werken of te lezen.
- Jouw gsm e.d. moet in elk geval in de boekentas zitten en staat uit of op stil. Laat kostbare
voorwerpen thuis. Ook je horloge moet in de boekentas, er hangt een klok in het lokaal.
- Indien je 2 uur studie hebt, dan haal je het nodige materiaal uit om te studeren.
- Er wordt na de start van het examen of de studie niets meer uit de boekentas gehaald tot de
pauze. Je maakt je boekentas dicht en zet die op ordentelijke wijze aan de kant van de lockers,
ter hoogte van de rij waarin je zit.
- De examens gaan onmiddellijk van start. Er wordt dus voor de aanvang van het examen niet
gestudeerd.
- Het examen wordt pas uitgedeeld als iedereen op zijn plaats zit en het volledig stil is. Van elke
klas wordt een leerling aangeduid om de examens uit te delen aan zijn/haar klas.
Tijdens het examen
- Je krijgt een blad kladpapier. Wanneer je het kladpapier gebruikt, schrijf je er je naam op.
Wanneer je extra kladpapier nodig hebt, steek je je hand omhoog.
- Alle kladpapier (ook niet gebruikt) moet na het examen ingediend worden.
- Er wordt geen materiaal doorgegeven.
Indienen examen
- Je kan een examen ten vroegste om 09.20 u. of 11.15 u. indienen.
- Je dient het examen in ten laatste om 10.10 u. of 12.00 u. Hou hier rekening mee.
- Wanneer je het examen wilt indienen, steek je je hand omhoog. Een leraar van toezicht komt
het examen ophalen. Je neemt daarna je materiaal onder je stoel om te werken.
Verlaten lokaal
- Op het einde van het 2de en het 4de lesuur verlaat je rustig het lokaal. Je laat het lokaal ordevol
en net achter.
- Enkel wanneer je een ‘formulier toestemming om de school te verlaten’ kan voorleggen zal je de
school vroeger mogen verlaten.
Veel succes met de examens!
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