
Geachte heer, mevrouw, 

 

 

Aanstaande vrijdag gaat de eerste tentamenperiode van dit spannende examenjaar beginnen. Om er 
voor te zorgen dat alles zo goed mogelijk verloopt, ben ik gisteren alle klassen langs geweest om een 
aantal zaken duidelijk te maken.  

 

Ook voor u nog even deze informatie op een rijtje: 

 

Examennummers 

Alle leerlingen hebben een eigen examennummer (zie bijlage). Het is de bedoeling dat elke leerling 
dit nummer tot het eind van het examenjaar onthoudt. In de zaal heeft elke leerling een eigen plek, 
deze plekken worden aangegeven met de examennummers. Ook dient al het examenwerk te worden 
voorzien van het examennummer. 

 

Op tijd aanwezig 

Het is tot een half uur na de start van het tentamen toegestaan om nog deel te nemen aan het 
tentamen. Komt iemand later dan kost dit een herkansing. 

Om er voor te zorgen dat de tentamens soepel opgestart kunnen worden, vragen wij alle leerlingen 
uiterlijk 15 minuten voor aanvang van het tentamen bij het juiste lokaal aanwezig te zijn. 

 

Lokalen en rooster 

Alle leerlingen hebben in hun schoolmail een rooster ontvangen voor de tentamenweek. Hierin staat 
de starttijd (8.45 uur, 11.05 uur of 14.05 uur) en het lokaal aangegeven. Veel tentamens worden in 
het Forum gemaakt. Leerlingen met extra tijd zitten apart in lokaal 3_14 of 3_15. Tijdens zittingen 
met veel leerlingen wijken we af en toe noodgedwongen uit naar andere lokalen. Daarom is het 
belangrijk dat het rooster goed bekeken wordt. 

 

Voorbereiding en spullen 

Een goede voorbereiding voor de tentamens is noodzakelijk. Leerlingen zouden nu dus al volop aan 
het leren moeten zijn voor hun tentamens. Ook het inpakken van de tas is een belangrijk onderdeel 
van de voorbereiding. Ik raad iedereen aan om voor het eerste tentamen een tas volledig in te 
pakken met alle benodigdheden voor de hele week (pennen, passer, woordenboeken, etc.). Door 
deze volledige tas naar elk tentamen mee te nemen zou er in principe niks vergeten kunnen worden. 

 

Ziekte 



Wanneer een leerling ziek is tijdens de tentamenperiode dient dit elke dag opnieuw telefonisch 
doorgegeven te worden. Zodra de leerling weer op school is moet een formulier (terug te vinden op 
de website en als bijlage in deze mail) ingevuld worden waarop wordt aangeven welke tentamens 
gemist zijn, dit formulier is nodig om toestemming te krijgen de gemiste tentamens in te halen. 

 

Examenreglement 

In het examenreglement staan ook alle overige regels die gelden rondom de tentamens. Het is aan te 
raden deze voorafgaand aan de komende SE week alvast een keer te bekijken. Ik heb het reglement 
extra als bijlage toegevoegd. 

 

Overige vragen 

Mocht u verder nog een vraag hebben over de gang van zaken tijdens de tentamenweek kunt u 
hiervoor terecht bij de coach van uw zoon of dochter. 
 

Met vriendelijke groet, 
 
Jasper Out 
Teamleider Mavo 
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