Instructie voor leerlingen bij mondelinge toetsen op afstand
Omdat we vanwege het coronavirus contact met andere mensen zoveel mogelijk moeten
vermijden worden de mondelinge examen digitaal afgenomen.
Daarbij zit jij als eindexamenkandidaat thuis met een laptop, tablet of telefoon en de docent
heeft contact met je via Microsoft Teams.
Voorbereiding
•
•

•
•

Je krijgt van school een rooster waarop duidelijk staat wanneer jouw mondeling wordt
afgenomen.
Voor een goed verloop van het mondeling schoolexamen is het van belang dat je tenminste
2 dagen voorafgaand aan je mondeling probeert of het werkt met je apparatuur (laptop,
computer, iPad of eventueel je telefoon) en Microsoft Teams. Omdat de beeldkwaliteit van
de telefoon vaak minder is, kan je beter een groter apparaat gebruiken.
Je bent zelf verantwoordelijk voor een goede werking hiervan. Zorg dat de apparatuur
voldoende is opgeladen (het beste is om het apparaat op netstroom aan te sluiten).
Als het echt niet lukt neem je direct contact op met je afdelingsleider.

Het mondeling examen
•

•
•
•
•
•
•
•

Het mondeling wordt afgenomen via Microsoft Teams. Maak op het moment van het
mondeling alleen contact met de docent die het mondeling doet. Het is niet toegestaan
Microsoft Teams open te stellen voor anderen.
Dus bijvoorbeeld geen leerlingen die op dat moment geen mondeling hebben;
Tijdens het mondeling ben je alleen in een kamer aanwezig (dit geldt ook voor de docent).
Bij de start van het mondeling leest de docent de voorwaarden waaronder het
schoolexamen wordt afgenomen voor. Zorg ervoor dat je de afspraken begrijpt.
De docent zal je vragen of je het begrepen hebt: zeg dan duidelijk Ja of vraag om een extra
uitleg.
De docent zal je vragen om de rest van de kamer te laten zien waarin je je bevindt. Dit kan
je doen door de camera rond te laten gaan, dus middels een 360 graden beeld.
Jij en de docent moeten tijdens het mondeling te allen tijde zichtbaar zijn via de camera.
Ga zo zitten dat op de achtergrond de deur van de kamer in beeld is, zo kan de docent zien
dat er niemand binnen komt.
Je hebt geen documenten of andere hulpmiddelen bij je of voor je liggen, tenzij de docent
dat goed vindt. Als je iets bij je mag hebben zal de docent je vragen dit in de camera te
laten zien voordat je het op tafel legt.

•
•
•

•
•

Je zit op een meter afstand van het scherm en je laat je handen zien tijdens het mondeling;
De verbinding mag niet verbroken worden, totdat de docent aangeeft dat het schoolexamen
klaar is;
Zorg dat je je aan alle afspraken voor een schoolexamen houdt. Als de docent denkt dat je
dat niet doet en je je schuldig maakt aan fraude, zal deze dat zo snel mogelijk benoemen
en na overleg met de examencommissie bepalen of het schoolexamen voortgezet mag
worden of niet.
Je mag geen opname maken van het mondeling schoolexamen.
Als niet voldaan wordt aan deze voorwaarden, moet het schoolexamen ongeldig verklaard
worden. Herkansen is niet mogelijk.
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