
 
 
          

 
Schoolexamenregels 
 
Op tijd komen:  
Kom je te laat, dan meld je je bij de conciërge waarna je door mevrouw de 
Waard of de heer Carpier naar het examenlokaal begeleidt wordt. 
 
Ziekmelding: 
Ziekmelden tijdens DSE’s, zo snel mogelijk telefonisch vooraf aan     
het schoolexamen door één van de ouders/verzorgers. 
 
Dit wordt met de absentieverklaring bevestigd. Wordt hieraan niet voldaan dan 
kunnen er maatregelen worden genomen als bij onregelmatigheden. Naast het 
inleveren van de absentieverklaring is de leerling verplicht om naar de dokter 
te gaan om vervolgens een briefje (of receptbriefje ) met datum + stempel van 
de dokter te overleggen van het bezoek.  
 
De absentieverklaring met doktersbriefje dient direct na terugkeer uiterlijk 
binnen vijf dagen bij mevrouw de Waard afgegeven te worden. 
 
In het lokaal: 
Jassen en tassen laat je achter in je kluis, alleen toegestane hulpmiddelen 
neem je mee naar het lokaal. Op de tafels mogen geen etuis of hoezen van 
rekenmachines aanwezig zijn. Laat deze in je KLUIS!!  
Mobiele telefoons en ander communicatieapparatuur zijn niet toegestaan in   
het lokaal. Het in bezit hebben van bovenstaande zaken wordt aangemerkt als     
een poging tot fraude, waarna het cijfer 1,1 in Magister wordt genoteerd. 
 
   

Neem plaats in het juiste lokaal, zie dit rooster. Let daarbij op je klas of 
lesgroep. 

 Ben je in het verkeerde lokaal gaan zitten dan word je door de surveillant 
verzocht naar het juiste lokaal te gaan. 

 
  Kijk voor eventuele rooster wijzigingen  op de website/ mail 

 
 

LET OP! Na de DSE toetsen les volgens lesrooster! 
 

TW5 rooster MAVO-3  
dag afd. tijd vak aantal lokaal Lesgroep/klas 

 m3 08.15-09.20 economie 26 116 M3A 
maandag  m3 08.15-09.20 economie 26 117 M3B 
30 maart m3 08.15-09.20 economie 27 118 M3C 

 m3 08.15-09.20 economie 25 119 M3D 
 m3 08.15-09.20 economie 26 120 M3E 
 m3 09.50-10.50 aardrijkskunde 26 116 M3A 
 m3 09.50-10.50 aardrijkskunde 26 117 M3B 
 m3 09.50-10.50 aardrijkskunde 27 118 M3C 
 m3 09.50-10.50 aardrijkskunde 25 119 M3D 
 m3 09.50-10.50 aardrijkskunde 26 120 M3E 
 m3 08.15-09.20 natuurkunde 21 116 M3nse2 

dinsdag 
31 maart 

m3 08.15-09.20    natuurkunde 19 117 M3nse3 

 m3 09.50-10.50 Nederlands 26 116 M3A 
 m3 09.50-10.50 Nederlands 26 117 M3B 
 m3 09.50-10.50 Nederlands 27 118 M3C 
 m3 09.50-10.50 Nederlands 25 119 M3D 
 m3 09.50-10.50 Nederlands 26 120 M3E 
 m3 08.15-09.20 Engels 26 116 M3A 

woensdag m3 08.15-09.20 Engels 26 117 M3B 
01 april m3 08.15-09.20 Engels 27 118 M3C 

 m3 08.15-09.20 Engels 25 119 M3D 
 m3 08.15-09.20 Engels 26 120 M3E 
 m3 08.15-09.05 scheikunde 27 116 M3nst2 

donderdag m3 08.15-09.05 scheikunde 28 117 M3nst3 
02 april m3 08.15-09.05 scheikunde 27 118 M3nst4 

 m3 08.15-09.05 Duits 25 119 M3du2/AER 
 m3 08.15-09.05 scheikunde 23 120 M3du4/JJS 
 m3 08.15-09.20 biologie 26 116 M3A 

vrijdag m3 08.15-09.20 biologie 26 117 M3B 
03 april m3 08.15-09.20 biologie 27 118 M3C 

 m3 08.15-09.20 biologie 25 119 M3D 
 m3 08.15-09.20 biologie 26 120 M3E 


