Informatie & examenafspraken voor de examenkandidaat voor de leerlingen
Curaçao, 09 april 2020

Afspraken met HAVO/ VWO

Beste examenkandidaat, ouders/ verzorgers en voogd,
We willen je hierbij informeren over enkele zaken die belangrijk zijn voor de examenperiode.
Voor een uitgebreidere informatie over het examen verwijs ik je hierbij naar het
Examenreglement van je afdeling dat je begin dit schooljaar hebt ontvangen.
Je komt in uniform naar school om de examens te maken en zeker met schoenen aan. De
schoolregels blijven ook voor jou geldig tijdens deze periode. Uitslag tijdvak 1 is op donderdag
13
juni 2019 om 17.00 uur.
De directie en het gehele personeel van Kolegio Alejandro Paula (KAP) wensen je veel succes
toe bij de voorbereiding en het maken van je examens.

M.M. Rodrigues Pereira-Isebia

S. Rojer

Examencommissie voorzitter en rector a.i.
a.i.

secretaris examencommissie en wnd rector
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Centraal schriftelijke examendata
TIJDVAK
1

PERIODE
06 t/ m 23 mei 2019

2
17 t/ m 21 juni 2019
(Herkansing)

3

Aanmelding

HAVO/
VWO
Alle

Opmerking

Alle

Iedereen (ook afgewezen kandidaten) heeft recht op
herkansing in één (1) vak. Op vrijdag 14 juni 2019
vindt de SCHRIFTELIJKE inschrijving op school plaats
tot uiterlijk 12.30 uur. De herkansingsrooster krijg je
via de mentor en wordt ook opgehangen bij de
administratie.
Uiterlijk woensdag 3 juli
Landsexamen

Alle

Het vak Duits wordt alleen in het tweede tijdvak
afgenomen. Dit gaat niet ten koste van een eventuele
herkansing.

De examentijden
Tijd

Opmerking

lokaal verlaten

HAVO

07:30-10:00/
07.30-10.30/
07.30-11.00

Tijd varieert per vak.

Een kandidaat mag het
examenlokaal niet eerder
verlaten dan 30 minuten na de
officiële begintijd van het
examen en ook niet gedurende
de laatste 15 minuten van het
schriftelijk examen.

VWO

07:30-10:00/
07.30-10.30/
07.30-11.00

Idem

Idem

Vóór de aanvang van het examen
1. Examen vindt plaats op school. Op de examendagen geldt ook het normale
schoolreglement. Uniform: examendagen zijn ook schooldagen. Dit betekent dat
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2.
3.

4.
5.
6.

examenkandidaten normaal in schooluniform op school komen. Lange broek (zonder
scheuren) en polo van de school. Denk eraan dat je in een gekoeld (airco) lokaal gaat
zitten. Een jasje, sjaaltje?
Zorg ervoor dat je minstens 15 minuten vóór het begin van het examen in/ voor het
lokaal aanwezig bent! Je moet om 07.15 in het lokaal aanwezig zijn.
Een half uur (30 minuten) na aanvang van het examen (08.00 uur) mag NIEMAND meer
toegelaten worden tot de examenruimte! Je zal dan herexamen moeten doen. De tijd
die op de schoolklok staat, is de officiële tijd.
Je tekent op een lijst voor je aanwezigheid in de examenruimte.
Duidelijk je naam en examennummer (id/ sedulá nummer) op alle bladen van je
examen opschrijven.
Er hangt (hangen) een klok (klokken) in het lokaal. Kijk af en toe ernaar om zelf de tijd
die je nog over hebt in de gaten te houden.

Mobiele telefoons en andere persoonlijke bezittingen
7. Er mag alleen gebruik gemaakt worden van schrijfpapier dat voorzien is van een
schoolstempel.
Telefoon (staat uit en is in je tas), tablets, bloknoot, SMARTWATCHES, SMARTGLASSES
en dergelijke zijn NIET toegestaan. Zelfs je etui in je tas laten en je tas kun je kwijt in de
daarvoor bestemde plaats voor in het lokaal.
8. Het is NIET toegestaan om tijdens het examen in bezit te zijn van een mobiele telefoon.
Bij overtreden van deze afspraak kan verdere deelname aan het examen worden
ontzegd!
Je mobiele telefoon staat uitgezet (power off) in je tas.
Iedereen begint gelijk aan het examen. Voor het examen begint, heeft niemand schrijfgerei
(pen met BLAUWE inktkleur) in de hand.


De surveillant maakt de envelop open en kondigt het examenvak aan, vermeldt havo/
vwo en de begin- en eindtijd aan. Deze staan ook op het bord genoteerd.



Het werk, uitwerk- en antwoordblad en gestempeld kladblad wordt uitgedeeld.



Het examen wordt gezamenlijk gecontroleerd bladzijde voor bladzijde samen met de
surveillant.



De surveillant geeft het sein om gezamenlijk te beginnen.

INLEVEREN van je examenwerk
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Bij het inleveren van je examenwerk zijn er de volgende richtlijnen:
De surveillanten nemen het gemaakte werk in en;


controleren of de kandidaat zijn/ haar naam en kandidaatsnummer (id/ sedulá nummer)
op het voorblad en op ieder los blad heeft genoteerd;



noteren ten overstaan van de kandidaat op een verzamellijst als bewijs dat een
kandidaat het werk heeft ingeleverd,
- het aantal pagina’s, eventuele uitwerkbijlagen en
- de tijd van inleveren,
- gevolgd door een paraaf van de surveillant en de kandidaat;
Dus in totaal heb je twee keer getekend: aanwezigheid en inlevering

Ben je klaar en uit het lokaal, blijf dan uit de buurt van het examenlokaal om je medeexamenkandidaten niet te storen!

Woordenboek
9. Het woordenboek
Een eendelig verklarend woordenboek Nederlands.
Een woordenboek van Nederlands naar een vreemde taal (bijvoorbeeld naar de
thuistaal van de kandidaat).
Papiamentu naar een vreemde taal.
Bij de talenexamens is naast een verklarend woordenboek een tweetalig woordenboek
vanuit én naar de doeltaal toegestaan, in één band of in twee afzonderlijke delen.
Bij alle vakken mag een verklarend woordenboek Nederlands gebruikt worden. Bij de
examens Engels mag een woordenboek Engels-Nederlands, Nederlands-Engels of beide
in één opgave worden gebruikt. Deze woordenboeken moeten eerst door de
surveillanten gecontroleerd worden.·
LET OP!!!
De betekenis van een vakterm, voortvloeiend uit het examenprogramma, kan in een
examenvak anders zijn dan in een algemeen woordenboek. De kandidaat wordt geacht de
betekenis te kennen, die geldt binnen het vak en kan zich niet beroepen op een afwijkende of
meer algemene omschrijving in het woordenboek.
Hulpmiddelen
10. Voor de vakken WI/NA/SK/BI zijn de volgende hulpmiddelen toegestaan:
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Een elektronische rekenmachine, liniaal, passer en geodriehoek. De rekenmachine mag
echter niet programmeerbaar zijn en er mogen geen grafieken mee gemaakt kunnen
worden! Voor natuurkunde en scheikunde: Binas of informatieboekje.
11. Iedere kandidaat maakt gebruik van zijn/haar eigen spullen. Gedurende het examen
mag er niet geleend worden!
12. Tijdens het examen mag een leerling niet van zijn plaats en of het examenlokaal
verlaten zonder toestemming van één van de toezichthouders. Tijdens het examen mag
er NIETS geleend en/of doorgegeven worden aan elkaar!
13. Indien je iets wilt vragen, steek je je vinger op en één van de surveillanten zal naar je
toekomen.
14. De examenkandidaat mag geen tipp-ex gebruiken tijdens het maken van zijn examens.
Onregelmatigheden
15. Een kandidaat die zich aan bedrog of andere onregelmatigheden schuldig maakt, zal de
verdere deelname aan het examen worden ontzegd!
16. Bij alle vakken wordt er met een pen met blauwe inkt gewerkt. Als je echter bepaalde
tekeningen moet maken bij (bijv. wi./na.) moet je natuurlijk wel van een potlood
gebruik maken.
17. We beginnen en eindigen dan ook precies op tijd. Niemand mag dus langer dan de
toegestane tijd doorwerken. Ook al ben je te laat op school gekomen. Hou dus hier
terdege rekening mee.
Controleer of je alles goed hebt ingevuld en kreukel je antwoordblad niet.
18. Alle bladen waarop is gewerkt, moeten de examenkandidaten inleveren inclusief
kladbladeren.
Verhinderd tijdens het examen tijdvak 1

Artikel 29
1. Indien een kandidaat om een geldige reden ter beoordeling van de voorzitter van de
examencommissie is verhinderd bij één of meer toetsen in het eerste tijdvak
tegenwoordig te zijn, wordt hem in het tweede tijdvak de gelegenheid gegeven het
centraal examen te voltooien. De kandidaat dient een doktersverklaring te overleggen.

Checklist Havo-5 en Vwo-6: voorbereiding Centraal Schriftelijk Examen mei 2019
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A. Voor CSE
1. Examenstof per vak doornemen
2. Oefen-CSE maken en controleren (examenblad.nl)
3. Nakijken en fouten verbeteren
4. Herhalen van de stof (leren)
5. Examenrooster bestuderen (vak + dag + lokaal)
6. Planning maken
7. Uitrusten
B. Avond voor CSE
1. Genoeg slapen
2. Opzoeken welk lokaal je moet zijn de volgende dag
3. Spullen klaarleggen/in de tas
 Eten (geluidloos/geurloos)
 Drinken NIET in blik. Vanwege storend geluid
 Jasje, sjaaltje, overgooier, omdat je in een gekoeld lokaal zit.
 Pen met blauwe inktkleur, potlood, gum, slijper, geodriehoek, elektronische
rekenmachine voor wiskunde. Bij de vakken zonder grafische rekenmachine is
een rekenmachine met basisbewerkingen voldoende.
 Woordenboek: verklarend- en/of vertaal woordenboek in ALLE talen en bij alle
vakken. Een beeldwoordenboek is ook toegestaan.
 Een digitaal woordenboek is NIET toegestaan.
 Haarstrikje
C. Ochtend CSE
1. Op tijd vertrekken
2. 7.00 – 7.15 op school -> naar het juiste lokaal gaan
3. Spullen op je tafel leggen
4. In de tas: (voor in het lokaal)
 Telefoon (staat uit/ power OFF)
 SMARTWATCHES EN SMARTGLASSES


Pet

D. Tijdens CSE
1. zie regels in je Examenreglement 2018 - 2019
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