
Procedure schoolexamen PTA 
 

Tijdens de afname van het schoolexamen (SE1) gelden nog steeds de “coronamaatregelen”.  
Bij aankomst op school houdt je je aan de op het schoolplein geldende algemene verordening;  
1,5 meter afstand houden, aansluiten in de rij, niet in groepen bij elkaar staan. 
15 minuten voor aanvang van de toets gaat de schooldeur open. Bij binnenkomst desinfecteer je je 
handen. Bij aanvang van de toets is de schooldeur gesloten. Als je te laat komt, word je niet meer 
toegelaten! Zorg dat je alle noodzakelijke hulpmiddelen bij je hebt. 
 

Wat mag ik wel meenemen: 
 

Alle vakken: 
• Schrijfmateriaal (balpen, markeerstiften, enz.) 
• kladpapier (krijg je van school) 
• liniaal met millimeterverdeling 
• passer 
• geometrische driehoek 
• vlakgum 
• elektronisch rekenapparaat 
• woordenboek Nederlands 
 
 

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 / GL: BINAS vmbo-kgt, informatieboek nask 1 

 

Wat mag ik niet meenemen 
• jassen 
• tassen 
• zend- en ontvangstapparatuur (dus ook mobiele telefoons, smartwatches, mp3 spelers, enz.) 
• andere informatiebronnen dan hierboven vermeld 

 

Voor het schoolexamen begint 
• Aanwezig zijn in het toets lokaal. 
• Plaats nemen achter de aan jou toegewezen tafel. 
• Bij computer examens mag je de computer niet zelf aanzetten. 

 

Bij aanvang van het examen 
• Op signaal van de docent mag je starten. 
• Controleer je of je de juiste toets hebt en deze volledig is. 
• Schrijf je naam op al het examenwerk. 

 

Tijdens het examen 
• Mag je op geen enkele manier met anderen communiceren. 
• Mag je niet van je plaats komen. 
• Mag je geen vragen stellen over de leerstof. 

 

Na het examen 
• Controleer je of je alle vragen hebt beantwoord. 
• Lever je de toets in bij de surveillant. 
• Verlaat je de examenruimte na een signaal van de surveillant. 
• Verlaat je direct de school en het schoolplein in de juiste looprichting 


