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Belangrijke informatie over de tentamenweek T1 
 

 

 

 

Datum:   3 juni 2022 

Kenmerk: 212200468/ELM 

Betreft:  Tentamenweek T1 

 

 

Beste leerlingen van 3 mavo, 4 havo en 5 vwo, beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Vanaf 27 juni tot en met 4 juli vindt T1 voor de voorexamenleerlingen plaats. We gaan ervan 

uit dat jullie hard aan het werk zijn om je hierop voor te bereiden. Het tentamenrooster wordt 

volgende week op de website dus je weet hoe laat je waar verwacht wordt. Bijna alle 

tentamens worden in de gymzalen afgenomen. Het protocol dat geldt tijdens een tentamen-

/proefwerkweek is als bijlage bij deze brief toegevoegd. Lees deze goed door! 

Mocht je recht hebben op het gebruik van een laptop, dan verzorgt school de laptop. Voor de 

oortjes met een trf-aansluiting zorg je zelf (dus geen draadloze oortjes vanwege eventuele 

slechte verbinding). Zorg er ook voor dat je je persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord 

van Kurzweill, je woordenboek, science data of Binas meeneemt. Een atlas wordt door 

school verzorgd. 

Indien je wegens ziekte absent bent bij een tentamen of bij het inhalen van een 

tentamen, dan melden je ouders/verzorgers je hiervoor bij de balie af. Om vervolgens 

mee te kunnen doen aan een eventueel inhaalmoment zonder het verspillen van de 

herkansing T1/T2, dient er door ouders/verzorgers uiterlijk 4 juli 15.00 uur een 

schriftelijk verzoek ingediend te worden bij de secretaris van de examencommissie. 

Hierin moet worden uitgelegd wat de reden van het missen van het tentamen is en 

wordt er dispensatie voor het verspillen van de herkansing aangevraagd. Zonder deze 

aanvraag, of bij een te laat ingediende aanvraag, is er geen recht op een herkansing en 

zal het inhalen gezien worden als de herkansing T1/T2. 

 

Verder verwijs ik jullie graag naar het examenreglement waar alle rechten en plichten in 

vermeld staan. Dit reglement is terug te vinden op www.schoter.nl > informatie > 

beleidsstukken > examenreglement. 

 

Voor nu wens ik jullie alvast veel succes.  

 

 

Vriendelijke groet, 

Mede namens de rest van de schoolleiding, 

 

Martine Elsinga    

Conrector 2345 havo a.i 

Examensecretaris a.i. 

http://www.schoter.nl/
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Protocol proefwerk/tentamen 

- Vijf minuten vóór aanvang van het tentamen/proefwerk dien je aanwezig te zijn in het 

lokaal. 

- Géén telefoons, horloges of etuis in de ruimte. Deze doe je in je kluisje. 

- Consumptieartikelen worden alleen toegestaan voor zover deze geen herrie maken. 

- Jassen en tassen mogen niet aan maar in je kluisje of op de kapstok of aan de zijkant 

van de zaal. 

- Meegebrachte woordenboeken worden door de surveillant gecontroleerd. 

- Schrijf op het blad je naam, het vak, de afkorting van je vakdocent en je 

examennummer (staat op je naamkaartje als je een examenleerling bent). 

- Bij afkijken, of vermoeden hiervan, wordt je werk ingenomen, de tijd genoteerd en 

werk je op een nieuw blaadje verder. Via de coördinator hoor je hoe de kwestie wordt 

afgehandeld. 

- Tijdens het proefwerk/tentamen is het muisstil in het lokaal. 

- Vertrekregeling tentamen: 

• Eerste vertrekmoment is bij een tentamen na 5 kwartier, daarna na iedere 15 

minuten.  

• Als je klaar bent, kijk je of je alle informatie op het toetsblad hebt geschreven 

en steek je daarna je hand op. 

• De docent haalt je werk op en je blijft nog steeds zitten. 

• Pas op aangeven van de docent mogen leerlingen per rij vertrekken. Dit doe 

je in stilte. 

• De laatste 15 minuten bij een tentamen mag niemand het lokaal meer 

verlaten.  

- Vertrekregeling proefwerk: bij een proefwerk zit je de tijd van het proefwerk uit. 

- Als je twee proefwerken achter elkaar maakt, is het eerste vertrekmoment na 5 

kwartier, daarna na iedere 15 minuten. 

- Op aangeven van de surveillant, verlaat je de ruimte stil en je praat niet op de gang. 

 

 

 

 

 

 


