Examenreglement leerlingen
Alle informatie betreffende examens vind je in Silva Nova, de website of ad valvas op school.
In het eerste trimester wordt het examenrooster gemaakt voor het hele jaar.

1. Voorbereiding
Tijdens de examenperiode gelden de (leef)regels zoals op een gewone lesdag.
In de aanloop tot de examenperiode is het belangrijk dat je je goed voorbereidt:


Een goede planning met een evenwicht tussen studie en rust is een belangrijke basis.



Je krijgt een schriftelijk overzicht van de te kennen leerstof via je vakleerkrachten, op papier
of via Silva Nova.



De laatste 5 schooldagen vóór de eerste examendag worden geen onverwachte toetsen
gegeven.



Grote herhalingen die ver genoeg op voorhand werden aangekondigd kunnen wel passen in de
planning voorafgaand aan de examenperiode.

De laatste lesdag maak je de kasten in het lokaal leeg en neem je de turn- en zwemzakken mee naar
huis.

2. Wat als je ziek wordt tijdens de examenperiode?


Bij ziekte moet de directie onmiddellijk verwittigd worden. Een ouder kan hiervoor bellen naar
de school.



Voor elke afwezigheid tijdens de examenperiode is een doktersattest vereist.



De uitgestelde examens worden onmiddellijk aansluitend op de examenperiode gemaakt: hiervoor
ga je bij de directie (of vervanger) voor een afspraak. Indien je één examendag afwezig bent, haal
je deze proef in op de eerste dag volgend op het laatste examen.



In de derde graad moeten alle niet-gemaakte examens ingehaald worden, in de eerste en tweede
graad beslist de klassenraad voor welke vakken examen moet worden afgelegd.

3. In het examenlokaal


Er worden geen rijen gevormd tijdens de examenperiode maar je gaat rechtstreeks naar het
examenlokaal. Je vind de examenlokalen per klas via silva nova en ad valvas op school.



Je legt examen af in uniform. Jongens mogen voor mondelinge proeven een zwart maatpak
dragen.



Bij het openen van het lokaal duidt de leerkracht voor de leerlingen de plaats aan waar
persoonlijke zaken als portefeuilles, boekentassen, leesboeken, gsm enz. worden neergelegd.
Jassen blijven in de gang aan de kapstok. Ook nadat je je examen hebt afgegeven, blijven de
boekentassen op de aangeduide plaats.



Je neemt enkel het toegelaten materiaal en schrijfmateriaal in een doorzichtig zakje mee
naar je plaats.



Je gsm wordt uitgeschakeld en bevindt zich vooraan in het lokaal. Je schakelt hem pas terug aan
op de speelplaats.
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Je schrijft onmiddellijk je naam op je kladpapier en je examenbladen.



Wanneer de vakleerkracht toelaat dat je je atlas, woordenboek of iets anders gebruikt, zorg je
ervoor dat er niets in geschreven staat en dat er geen notities in zitten.



Je mag geen materiaal aan elkaar doorgeven en je kan geen materiaal ontlenen van de
school. Wie uitzonderlijk iets vergeet, kan vragen aan de leerkracht van toezicht om, na grondige
controle van de leerkracht, iets te ontlenen van een klasgenoot die het niet meer nodig heeft.



Er worden geen vragen gesteld tijdens het examen.
Je tracht om zelfstandig je vraag/probleem op te lossen door het meest logische antwoord te
formuleren en je kan eventueel je leerkracht schriftelijk aanspreken op je antwoordenblad.



Werk netjes, verzorgd en zakelijk: een examen is een officieel document.



Wanneer je betrapt wordt op een onregelmatigheid (verdacht gedrag, spieken, …), verzamelt de
leerkracht van toezicht de eventuele bewijsstukken en brengt verslag uit bij de directie. Een
ordemaatregel (bijv. een nul voor dit examen) volgt onvermijdelijk. Achteraf zal dan een gesprek
met de directie (of afgevaardigde) plaatshebben, al dan niet in aanwezigheid van je ouders.



Je blijft in het lokaal tot 11.10 uur. Als je je examen vroeger afgeeft, krijg je de toelating om
een boek te lezen of een andere stille activiteit te doen. Zijn niet toegelaten: notities of
handboeken en elektronische apparatuur.
Leerlingen die geen ondertekende examenkaart bijhebben blijven in het examenlokaal
tot de laatste leerling zijn/haar examen heeft afgegeven.



Toiletbezoek is niet toegestaan. Alleen bij hoge uitzondering kan de leerkracht van toezicht
toelating geven. De directie zal ingelicht worden.



Boekentassen blijven vooraan tot je het lokaal mag verlaten.



Wie ’s namiddags examen heeft, mag het lokaal en de school verlaten om 15.00 uur.

4. Het verlaten van het examenlokaal en de school


Je kan de school ten vroegste verlaten om 11.10 uur als je een door je ouder(s) én
leerkracht ondertekende examenkaart kan voorleggen.



Je verlaat het examenlokaal en de gebouwen in stilte.

