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Examenreglement voor de leerlingen 

1. Voorbereiding. 

a. Je krijgt het examenrooster geruime tijd voor aanvang van de examenreeks. Je stelt een 

examenplanning op en controleert goed de volgorde van de vakken. Studeerde je het 

verkeerde vak, dan dien je toch het examen af te leggen dat voorzien is in het 

examenrooster. Je krijgt geen nieuwe kans. 

b. Als de examenreeks aanvangt op een dinsdag, woensdag, donderdag of vrijdag mag je 

de dag voordien de school verlaten om 12 u 

c. Maak je boekentas / rugzak de avond voor het examen klaar en voorzie voldoende 

schrijfmateriaal en het materiaal dat je voor het examen nodig hebt (geodriehoek, 

kleurtjes, atlas, tabellen, …). 

d. Je hangt je jas aan de kapstok of (in een refter) op de stoel voor je. 

e. Je plaatst je boekentas vooraan of opzij in het lokaal. 

f. Je zit alfabetisch en je bank is leeg. In de zalen zit je aan de bank met jouw naamsticker. 

2. Materiaal. 

a. Je gebruikt enkel je eigen materiaal. Je wisselt niet met een medeleerling. 

b. Je legt schrijfgerief, corrector,  doorschijnend latje, zakdoek los op de tafel. 

c. Je gebruikt geen pennenzak of pennendoos. 

d. Je mag rekenmachine, cursus voor toets met openboek, atlas, iPad, … enkel gebruiken 

indien de leraar dit uitdrukkelijk heeft vermeld op de examenformulieren en bruine 

enveloppe. Je gebruikt de iPad in de geblokkeerde toestand. Zelf deblokkeren of andere 

onregelmatigheden uitvoeren, bekijken we als fraude. 

e. Je legt je gsm / smartphone / smart watch spontaan én uitgeschakeld in het gsm-bakje, 

in je boekentas of je laat ze thuis. 

3. Examen. 

a. Je legt de examenblad(en) én kladbladen voor je, plat op de bank. Je noteert op elk 

blad je naam en geeft ze samen af. De leraar parafeert vooraf de kladbladen. 

b. Je gaat niet naar het toilet tijdens het examen. 

c. Je pleegt geen fraude (o.a. spieken, laten spieken, …). Zie schoolreglement. 

d. Je praat niet en geeft geen signalen naar andere leerlingen tot alle examens opgehaald 

zijn. Indien je de goede gang van het examen verstoort, moet je het examen afgeven. 

De resterende tijd ga je naar de studiezaal. De klassenraad beslist over de evaluatie van 

je examen. 

e. De examens worden opgehaald 5 minuten voor de bel gaat. 

f. Examens gaan door van 8.30 u. tot 10.10 u. en van 10.35 u. tot 12.15 u. Heb je het 

examen volledig af, dan mag je om 12 u. afgeven en de school verlaten. 

  



 

Kleine Breemstraat 7 - 3500 HASSELT  T 011 25 33 58  F 011 87 20 18  M info@campushast.be  I.K. 039107 / 039115 
Boekhouding: VISO St.-Angela vzw  Kleine Breemstraat 7 - 3500 HASSELT  ond.nr. 
410.984.248  

4. Afwezig. 

a. Je verwittigt de school vóór 8.30 u. bij elke afwezigheid. Je brengt de school die dag 

ook zo vlug mogelijk op de hoogte van de duur van je afwezigheid. 

b. Elke afwezigheid moet je met een doktersattest verantwoorden op de eerste dag na 

de ziekte, anders ben je ongewettigd afwezig. Zie ook schoolreglement. 

c. Als je gewettigd afwezig was voor een examen, stap je zelf naar het secretariaat (en ev. 

de betrokken leraar) om een regeling i.v.m. de inhaalexamen(s) te ontvangen. 

 

5. Studeren. 

a. Je moet enkel aanwezig zijn voor de examens. Heb je geen examen, dan mag je thuis 

studeren. 

b. Je kan inschrijven voor de studie tot 15.35 u., maar niet op woensdagnamiddag. Vul 

daarvoor deze enqête in. 

6. Je geeft al je persoonlijk werk (taken, opdrachten, …) tijdig af. Als de delibererende 

klassenraad merkt dat er dingen ontbreken, kan ze de eindbeslissing uitstellen totdat je 

volledig in orde bent. Zie schoolreglement. 

7. Om een uitzondering te bekomen op één van deze regels neem je contact op met de directie. 

 

Ondervind je tijdens de examens problemen met studeren, dan kan je terecht bij de 

zorgcoördinatoren, maar zeker ook bij www.teleblok.be. 

 

We rekenen op je medewerking en wensen je veel succes en studie-ijver toe! 

 

https://campushast.smartschool.be/index.php?module=Survey&file=fillin&surveyID=47&courseID=0
http://www.teleblok.be/

