
BIJLAGE 1  

Toegestane hulpmiddelen  
 
Hieronder vind je wat je bij welk vak in de examenzaal bij je mag hebben. (Zowel bij het 
Centraal Eindexamen als bij alle schoolexamens, inclusief de herkansingen)  
 
Algemene hulpmiddelen voor alle vakken: pen/reserve pen (blauw of zwart schrijvend), 
tekenpotlood, blauw en rood kleurpotlood, liniaal met millimeterverdeling, passer, 
geometrische driehoek, vlakgum en elektronisch rekenapparaat (niet programmeerbaar). 
Schrijven doe je altijd met een pen, alleen grafieken en tekeningen worden met potlood 
gemaakt. Typ-Ex is verboden. 
 

Frans Woordenboek NE – FA en FA – NE of 
thuistaal – FA en FA - thuistaal 

Duits Woordenboek NE – DU en DU – NE  of 
thuistaal – DU en DU - thuistaal 

Engels Woordenboek NE – EN en EN – NE of 
thuistaal – EN en EN - thuistaal 

Wiskunde Naast of in plaats van de geometrische 
driehoek: een windroos 

Nask1 en Nask 2 Binas zorgt de school voor 
Nederlands, Aardrijkskunde, Geschiedenis, 
Biologie, Economie, Maatschappijleer, 
Tekenen/Handvaardigheid 

Alleen de algemene hulpmiddelen 

Overige materialen (papier e.d.)  Worden door school aangeleverd 
 
Bij alle vakken is een woordenboek Nederlands toegestaan. Behalve bij het Centraal 
Praktisch examen Tekenen/Handvaardigheid. In plaats van een eendelig woordenboek 
Nederlands mag ook gebruik gemaakt worden van een woordenboek van Nederlands naar 
een vreemde taal en/of een woordenboek vanuit een vreemde taal naar het Nederlands. 
Een woordenboek Nederlands-vreemde taal en vreemde taal-Nederlands in één band is ook 
toegestaan.  Zorg dat er niets in het woordenboek geschreven is. Je mag iets te drinken 
meenemen, zorg wel dat dat geen lawaai maakt. Open het van tevoren. 
 
Wat je niet mee mag nemen: 
Het is niet toegestaan om een jas, tas, horloge, I-pods, MP3 spelers, telefoons enz. mee te 
nemen in de examenzaal of lokaal, leg deze in je kluisje.  
 
Tijd: 
Zorg dat je steeds ruim op tijd bent. Je bent minimaal 10 minuten voor aanvang van het 
examen in de examenzaal. Kom je te laat, dan mag je de verloren tijd niet inhalen. 30 
minuten na aanvang van het examen mag je niet meer binnen om het examen te gaan 
maken. 
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