Tips voor de mondelinge examens

Let op: deze tips zijn vooral bedoeld voor andere dan taalexamens
Gebruik je tijd verstandig tijdens je voorbereiding. Noteer eerst de essentie of
kernpunten. Heb je nog tijd, dan kan je verder aanvullen.
Bereid ook een antwoordstrategie voor. Bedenk hoe je het antwoord zal
opbouwen. Wat zeg je als inleiding, wat is je voornaamste argument, wat is je
besluit? Je kan structuur brengen in je antwoord: “Het belangrijkste is …”. “Nu
geef ik nog een paar voorbeelden”, “Een tweede kenmerk is …”.
Toon je van je beste kant. Zeg niet te vlug: “Ik weet het niet.” Doe je best om na
te denken. Geef ook geen commentaar op de vragen of op je antwoorden. Zeg
dus niet: “Het zijn moeilijke vragen.”, “Is dat juist? Ik had nochtans gegokt.”, “Het
is de enige vraag die ik goed kan.”
Formuleer nauwkeurig je antwoorden. Zo zeg je niet: "enzovoort", "je weet wel",
“snap je....”. Op een examen weet de leerkracht “niets”! Het is jouw beurt om de
leerstof uit te leggen.
Communiceer vaardig. Praat in zinnen en maak af en toe oogcontact.
Gedraag je beleefd. Familiair doen past niet op een examen. Spreek de
leerkracht aan met „u‟. Ga pas zitten als de leerkracht dat vraagt. Eindig met een
groet of met „dank u‟.
Verzorg je houding. Zit recht. Zucht niet of je rek je niet uit tijdens het
gesprek.
Waar je ook aan moet denken …
Besteed aandacht aan je voorkomen. Draag verzorgde kledij, die proper
is. Vrijetijdskledij kan niet. Je moet je niet echt opkleden, zorg dat je er net uitziet. Erg
blote bloesjes en kledij met slogans horen niet op een examen. Draag schoenen,
geen slippers of espadrilles.

Kom niet te lang op voorhand naar het examen. Wees stipt. Volg de
richtlijnen van de vakleerkracht i.v.m. het binnenkomen en het materiaal dat je bij je
mag hebben.
Rokers, zorg voor een frisse adem; een muntje voor het mondelinge
examen helpt.
Respecteer je medeleerlingen. Gun de leerlingen die nog examen
moeten afleggen de rust om zich voor te bereiden. Zaai geen paniek. Reageer niet te
emotioneel, praat eerlijk over het examen en hoe jij je erop hebt voorbereid. Lok
geen hysterie uit.

