
Informatiebrief  
schoolexamenweek (SE-week) oktober 2020 
 

Beste leerling,  

  

Van 26 oktober tot en met 2 november vindt de SE-week plaats. De toetsen die je in deze week 

maakt tellen mee voor je examen. Omdat de SE-week een heel officiële en toch ook wel spannende 

gebeurtenis is, willen we je goed op de hoogte brengen. In deze brief geven we je informatie over de 

SE-week. Lees deze informatie zorgvuldig door.  

 

MAATREGELEN DOOR COVID-19 

 

Tijdens de SE-week gelden dezelfde richtlijnen als tijdens de normale schoolweek. 

Punten van aandacht daarbij: 

 

• draag bij het binnengaan en verlaten van de examenzaal een mondkapje (verplicht); als je 

op je plaats zit mag deze af. 

• bewaar altijd minsten 1,5 meter afstand tot de surveillanten. 

  

examenreglement  

Op de toetsen die je maakt in de SE-week is het examenreglement van toepassing. Je dient van de 

inhoud van het examenreglement op de hoogte te zijn. Het examenreglement is via Magister 

verstuurd en je kunt deze ook downloaden op de website van De nieuwe Havo.  

  

aanvang en plaats  

Op het SE-rooster vind je de plaats, de data en tijden waarop de schoolexamens beginnen. Kijk goed 

waar en wanneer elk schoolexamen van start gaat. Tijdens deze SE-week maken wij gebruik van de 

gymzalen in het schoolgebouw. 

  

vaste plaats in het toetslokaal  

Tijdens de SE-week zijn er vaste plaatsen in de toetslokalen Op de tafels liggen naamkaartjes. Het is 

de bedoeling dat je die kaartjes op de tafel laat liggen. Omdat het aantal leerlingen bij elk 

schoolexamen anders is, zal je vaak een andere plek in de toetslokalen hebben. De toetslokalen zijn 

daarom 10 minuten voor aanvang van elk schoolexamen open, zodat je jouw plaats kunt opzoeken.  

  

jassen, tassen en etuis 

Net als bij het eindexamen mag je jassen, tassen, petten, etuis, sjaals en omslagdoeken niet 

meenemen naar je tafel. Deze moet je achterlaten in je kluis. Je neemt alleen spullen mee die je mag 

gebruiken tijdens de toets.  In de gymzaal kan het wat fris zijn, houd daar rekening mee met hetgeen 

je aantrekt.  

 

 

 

https://denieuwehavo.nl/


mobiele telefoons  

Tijdens de schoolexamens zijn mobiele telefoons niet toegestaan in de toetslokalen. Ook niet 

wanneer deze uit staat. Laat je mobiel dus achter in je kluisje (of thuis). Hetzelfde geldt voor 

horloges. Wanneer je toch met een telefoon of horloge in het toetslokaal zit, dan wordt het 

schoolexamen dat je aan het maken bent ongeldig verklaard.  

  

woordenboeken, grafische rekenmachines e.d.  

Tijdens de SE-week mag je gebruik maken van hulpmiddelen. Welke hulpmiddelen dat zijn, staat 

hieronder in de tabel vermeld. Je moet deze hulpmiddelen zelf meenemen. Ze worden niet door 

school verstrekt, tenzij dat anders vermeld staat.    

  

Je bent er zelf verantwoordelijk voor dat je met deze hulpmiddelen geen fraude kunt plegen. Met 

andere woorden er mag bijvoorbeeld niet in geschreven zijn of er mogen geen briefjes in zitten. Let 

op: het is ook niet toegestaan om plakkertjes in de BiNaS of een woordenboek aan te brengen.  

  

Je mag tijdens de toets geen materiaal uitlenen aan een andere leerling.  

 

alle vakken Nederlands woordenboek, normale rekenmachine 

wiskunde (A+B) grafische rekenmachine, geen gewone rekenmachine 

scheikunde / natuurkunde / biologie BiNaS 

Engels / Frans / Duits woordenboek vreemde taal naar Nederlands en / of 

Nederlands naar vreemde taal 

(woordenboeken voor Duits (alleen H5) en Frans worden 

door school uitgedeeld, voor Engels dus niet) 

aardrijkskunde Grote Bosatlas (deze wordt door school uitgedeeld)  

 

te laat  

Vijf minuten voor aanvang van elk schoolexamen (zie het rooster) gaat de deur van het toetslokaal 

dicht. Leerlingen die te laat zijn, wachten tot het schoolexamen is opgestart en worden dan pas 

binnen gelaten. Een half uur na aanvang van het schoolexamen word je niet meer toegelaten.  

  

leerlingen met recht op verlenging  

Leerlingen met recht op verlenging maken in principe hun schoolexamens in dezelfde ruimte als de 

andere leerlingen.   

  

mondelingen  

Het tijdstip waarop een mondeling schoolexamenonderdeel zal worden afgenomen, spreek je 

individueel met de betreffende docent af. Het is niet toegestaan om een mondeling in te plannen 

onder lestijd of een schoolexamen. Bij een mondeling mag je niet te laat komen, want dat telt 

officieel als een gemiste toets.   

  

Wij wensen je heel veel succes de komende SE-week!  

Dhr. G. de Goeje (leerjaarcoördinator havo-4) en dhr. R. Helder (leerjaarcoördinator havo-5) 


