
 
 

EXAMENSTAND GRAFISCHE REKENMACHINE (GR) TIJDENS WISKUNDE A of B SETS 

TOEGESTANE REKENMACHINES:    TI-84 Plus CE-T      TI-84 Plus T   (en nu nog)  TI-84 CE-T        

 

Docent: 

Controleer bij binnenkomst van de leerlingen of de GR niet 

in de examenstand staat door te kijken of het groene 

lampje bovenop NIET brandt.  

 

Leerlingen: 

Examenstand inschakelen 

 Schakel je TI-84 Plus CE-T uit. 

 Druk op tegelijkertijd op PIJLTJE LINKS en PIJLTJE RECHTS, houd deze ingedrukt en druk dan 

tegelijk op ON. 

     

 Nu zie je het volgende scherm (links nieuwe GR, rechts oude GR): 

     

  Druk op “Zoom” (OK) om de Examenstand in te schakelen. 

     

 Nu zie je het volgende scherm (links nieuwe GR, rechts oude GR): 

      

 Druk op een willekeurige toets en de examenstand is geactiveerd.  

 

Docent: 

Controleer nu het groene lampje bovenop WEL brandt, dan staat de GR inderdaad in examenstand. 

Wanneer iedere leerling de GR in examenstand heeft mogen de toetsopgaven uitgedeeld worden. 



 
 

RESETTEN GRAFISCHE REKENMACHINE TYPE TI-84 CE-T      

Leerlingen die in VWO 6 zitten of leerlingen uit VWO 5 die gedoubleerd zijn of afkomstig zijn van 

Havo 5 hebben soms nog de oude versie. 

VWO 6 leerlingen mogen de GR ook resetten. Leerlingen kunnen zelf de GR resetten. Wanneer de 

GR gereset is verschijnt er een melding op het scherm, namelijk “RAM gewist”. Dit moeten ze de 

docent laten zien. 

 

 

WAT TE DOEN ALS… 

1. Het lampje brandt bij binnenkomst van de leerling? 

Leerling moet met de GR het lokaal verlaten en zorgen dat de examenstand uitgezet wordt. 

Wanneer de GR uit de examenstand is mag hij weer het lokaal in. 

2. Het lampje niet gaat branden? 

Kijken of de blauwe balk of zwarte balk wel zichtbaar is op het basisscherm. 

3. De leerling geen GR bij zich heeft, maar wel een andere rekenmachine? 

De leerling mag alleen gebruik maken van de GR, dus helaas werken zonder rekenmachine. 

Vermeld dit wel op het toetsrapport. 

 

 


