Infofiche voor de kandidaten voor de theorie-examens van het DGLV

1.

Algemeen
Gelieve in het kader van de coronamaatregelen de volgende regels te respecteren.
• Het dragen van een mondmasker is verplicht. U mag dit enkel afnemen wanneer u in het
examenlokaal voor uw pc zit. Bij het verlaten van het examenlokaal draagt u steeds uw
mondmasker, dus ook bij een toiletbezoek.
• U moet de bewegwijzering op de grond volgen.

2.

Examenprocedure
• Tijdens de volledige duur van examen moet uw gsm uitgeschakeld en opgeborgen zijn.
• Uw persoonlijke spullen moet u onder uw tafel opbergen.
• Tijdens het examen mag u enkel schrijfgerief, een tekenpasser, gradenboog, meetlat en
een mechanische navigatie-rekenliniaal gebruiken.
Wij stellen u ter beschikking:
de nodige bijlagen
kladpapier
een rekenmachine Casio fx 82-MS
• Als u tijdens het examen bijkomend kladpapier nodig heeft, gelieve dan uw hand op te
steken.
• U mag niet rondlopen in het examenlokaal.
• U mag in het examenlokaal niet met andere kandidaten communiceren.
• Mocht u een vraag hebben, steek dan uw hand op.
• U mag tussendoor drinken maar eten in het examenlokaal is verboden.
•
Een toiletbezoek wordt enkel toegestaan ná het afsluiten van een examenvak en vóór het
opstarten van een volgend examenvak.
• Tijdens de middagpauze moet u het examenlokaal verlaten.

3.
•
•
•
•
•

Na het examen
Na het beëindigen van uw examen blijft u zitten en steekt u de hand op.
Uw eigen spullen bergt u op.
Alle bijlagen, kladpapier en de rekenmachine laat u op de tafel achter.
De toezichthouder zal uw examenresultaat brengen.
U verlaat in alle stilte de zaal en gaat met de lift naar de uitgang op de benedenverdieping.

OPGELET!
Het niet naleven van deze regels zal resulteren in de nietigheid van het examen en een verbod van
12 maanden om een ander examen af te leggen.
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