
Afspraken voor de SE-weken (zie ook het PTA) 
 

Vóór de toets 

1. Leerlingen dienen minstens 15 minuten voor het begin van het SE bij de gymzaal aanwezig te zijn. 

2. Op tafel heb je alleen de dingen die je nodig hebt voor het SE (dus geen jassen, mobiele telefoon, 

muziekspelers et cetera).  

3. Je tas en jas liggen in de kleedkamer. Mobieltjes gaan in de kluis, administratie neemt geen 

mobieltjes in bewaring! 

4. Zorg voor goed schrijfmateriaal, de juiste rekenmachine, gum, enzovoort. Tijdens het SE mag je 

geen gebruik maken van elkaars spullen! 

5. Als je te laat bent, meld je je bij de administratie. Vanuit daar loopt iemand met je mee naar de 

gymzaal. Gedurende het eerste kwartier van de toets kan het MT/examensecretaris je nog 

toegang geven tot het SE, daarna niet meer. Tenzij anders wordt besloten door de teamleider, 

heb je géén recht op extra tijd aan het einde van de toets. 

 

Tijdens de toets 

 

6. Het eerste en het laatste kwartier van een toets is het niet toegestaan te vertrekken. Dat zorgt 

voor teveel overlast. Als je tussendoor klaar bent en weg wil, kan je toestemming vragen aan de 

surveillant. Het gemaakte werk leg je op de hoek van je tafel. Bij het verlaten van het lokaal teken 

je de lijst voor het inleveren van het werk. 

7. Als de tijd om de toets te maken verstreken is, leg je het werk op de hoek van je tafel, de 

surveillant haalt al het werk als iedereen weg is op. Bij het verlaten van het lokaal teken je voor 

het inleveren van je werk. 

8. Tijdens de toetsen mogen geen inhoudelijke vragen gesteld worden.  

9. Je maakt je toetsen met pen. Toetsen mogen niet met potlood gemaakt worden, m.u.v. 

tekeningen, grafische verbeeldingen e.d. Wanneer een toets met potlood is gemaakt staat het de 

examinator vrij om de toets te beoordelen en een cijfer toe te kennen.  

 

Na de toets 

10. Als je het lokaal verlaten hebt, ga je naar buiten. Blijf niet op de gang of in de kleedkamer staan 

praten! Andere leerlingen kunnen nog bezig zijn met SE’s, zorg ervoor dat je geen overlast voor 

hen veroorzaakt. 

11. In de SE-week worden er geen cijfers gegeven. 

 

Overig 

12. Er zijn leerlingen die toestemming hebben het werk digitaal te maken. Wanneer je een toets 

digitaal hebt gemaakt, wordt het werk direct na de zitting geprint. Je controleert of de print 

compleet is en zet je handtekening op elke pagina van het werk. 

13. De regels voor afwezigheid tijdens de SE weken staan in het PTA. Let vooral op geplande 

afwezigheid, regel je zaken op tijd! 

14. Wanneer je aan een toets begint, telt het resultaat. Als je ziek wordt tijdens een toets, meld je dat 

aan de surveillant. We bespreken dan hoe het verder moet, zoals beschreven in het PTA. 

 

Succes met leren en met de toetsen! 

 
 


