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Aan de examenleerlingen en ouder(s)/verzorger(s) 
 

 

 

 

 

Datum:   25 november 2022 

Kenmerk: 22230125/LNG 

Betreft:  Tentamenweek 3 

 

 

 

 
 
Beste examenleerlingen, beste ouder(s)/verzorger(s),  
  
Vanaf 12 december tot en met 16 december vindt T3 plaats. We gaan ervan uit dat jullie 
hard aan het werk zijn om je hierop voor te bereiden. Het tentamenrooster staat op de 
website, dus je weet hoe laat je waar verwacht wordt. Alle tentamens worden in Schoter 
Buiten afgenomen. 
Het protocol dat geldt tijdens een tentamen-/proefwerkweek is als bijlage bij deze brief 
toegevoegd. Lees dit goed door!  
 
Mocht je onverhoopt ziek zijn op de dag van een tentamen, dan moet je ervoor zorgen dat je 
voor 08.00 uur telefonisch (dus niet via de magister app) ziek wordt gemeld door je ouders. 
Doe je dit niet, dan kost het alsnog maken van het gemiste tentamen je een herkansing.  
  
Verder verwijzen wij jullie graag naar de examenwijzer waar alle rechten en plichten in 
vermeld staan. De examenwijzer vind je hier: Examenwijzer  
  
Voor nu wensen wij jullie alvast veel succes.   
  
  
Vriendelijke groet,  
 
Marit van Ling en Jeske Verhofstad 
Examenzaken 
Examensecretaris017@schoter.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.schoter.nl/wp-content/uploads/2022/09/Concept-examenwijzer-2022-2023.pdf
mailto:Examensecretaris017@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 het lokaal. 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. 

• 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).  

• 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 wat  

      hiervan de verdere gevolgen zijn. 

• 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, ook op de gang.  

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

      verlaten.   

  

 

 

 

 


