
                                            
Regels Centraal Examen: 

 

Tijd: 

• Een half uur vóór aanvang van het examen ben je aanwezig. 

• Bij te laat komen blijft de vastgestelde eindtijd van de examens gelijk. 

• Examenkandidaten die langer dan 30 minuten te laat zijn, worden niet 
meer toegelaten. 

 
Bij ziekte: 

• Ouder(s)/ verzorger(s) melden leerling af voor start van examen bij de 

directeur. Zij zorgen tevens voor een schriftelijke doktersverklaring. Deze 
leveren zij in bij de directeur. 

• Een gemist examen door ziekte (met doktersverklaring), geeft recht op 
een herkansing in het volgende tijdvak. 

• Bij verkoudheidsklachten die op Covid-19 kunnen wijzen, blijf je thuis. Ook 

in deze bijzondere situatie is de regelgeving van het RIVM van kracht. 
Je maakt een testafspraak bij de GGD en laat hiervan een bewijs zien aan 

de directeur. 
 

Procedure: 
• Het is verboden voor de examenkandidaat om foto’s, video- en/of 

geluidsopnamen te maken tijdens de examens. Horloges, telefoons en 
andere opname apparatuur moeten afgegeven worden aan de surveillant 

vóór de aanvang van het examen. 
• Het is verboden om tijdens de examens eigen eten en drinken te nuttigen 

(dit wordt verzorgd door de school). 

• Toiletbezoek tijdens de examens is alleen toegestaan o.l.v. een docent. 
• Het is verboden om tijdens de examens het lokaal te verlaten; binnen een 

uur na aanvang en een kwartier voor het eind. 
• Het is verboden om papier en opgaven die betrekking hebben op het 

examen mee te nemen uit het examenlokaal.  

• Bij eerder inleveren van het examen dan de sluitingstijd, blijft het 
gemaakte examen op tafel liggen. 

• Het examenwerk moet met blauwe of zwarte pen gemaakt worden. 
 

Hulpmiddelen meenemen:  
• Alle vakken: tekenpotlood, rood en blauw kleurpotlood, liniaal, passer, 

geodriehoek, wiskunde: windroos, gum, elektronisch rekenapparaat (geen 
mobiel), oortjes/ koptelefoon (voor dyslectische leerlingen). 
Optioneel: 
Eigen Nederlands woordenboek (mits er niet in geschreven is). 
Voor anderstalige leerlingen geldt dat zij het woordenboek in hun eigen 

taal mee mogen nemen. 
 

Je bent op de hoogte van het Examenreglement van het VOvA. 
 

Naam leerling ………………………………………….Handtekening leerling………………… 
 

Amsterdam, 22 april 2021 
 
 

De examencommissie wenst jullie allen veel succes toe! 


