Procedure digitale centrale examens met FACET
Wat mag ik wel meenemen:

Alle vakken:
• Schrijfmateriaal (balpen, tekenpotlood,
kleurpotloden, markeerstiften, enz.)
• kladpapier (krijg je van school)
• liniaal met millimeterverdeling
• passer
• geometrische driehoek
• vlakgum
• elektronisch rekenapparaat
o bij natuurkunde verplicht eigen
rekenmachine
o bij wiskunde geadviseerd
• woordenboek Nederlands

Wat mag ik niet meenemen
•
•
•

•

jassen
tassen
zend- en ontvangstapparatuur (dus ook mobiele
telefoons, mp3 spelers, smartwatches, enz)
andere informatiebronnen dan hiernaast vermeld

Engels:
• woordenboek naar en vanuit de vreemde taal
Wiskunde:
• naast of in plaats van de geometrische driehoek: een
windroos
• roosterpapier in cm2
Natuurkunde:
• Voor BB: BINAS vmbo-basis, informatieboek nask 1
• Voor KB: BINAS vmbo-kgt, informatieboek nask 1

5 Minuten voor het examen begint
•
•
•
•
•

Aanwezig zijn in het toets lokaal.
Plaats nemen achter de aan jou toegewezen computer.
Je mag de computer niet zelf aanzetten.
Controleer je toetsenbord en je koptelefoon.
Controleer of het programma FACET is opgestart.

Bij aanvang van het examen
•

Op signaal van de docent voer je de inloggegevens in en klik je op start toets.

Tijdens het examen
•
•
•

Mag je op geen enkele manier met anderen communiceren.
Mag je niet van je plaats komen.
Mag je geen andere programma’s proberen op te starten.

Na het examen
•
•
•
•

Op de juiste manier het toets programma afsluiten. (met de knop Inleveren)
De computer aan laten staan.
De examenruimte verlaten.
Je examenkaart meenemen en afgeven aan de docent.

Te laat komen
0 – 5 minuten Als het examen is gestart, word je pas na 5 minuten tot het examen toegelaten. Je krijgt geen extra tijd!
5 – 30 minuten Je wordt toegelaten tot het examen. Je krijgt geen extra tijd!
30 – > minuten Je wordt niet meer toegelaten tot het examen. Je wordt verwezen naar de herkansing.

