
 

 

 

 
 
 

Leerlingprotocol toetsweek corona 

 

 
1. Het toetsrooster staat op Zermelo. Hier kun je zien welke toets, hoe laat en waar 

wordt afgenomen. Bekijk het rooster op de Zermelo app regelmatig; er kunnen 

nog kleine lokaalwijzigingen zijn op het laatste moment. We laten het normale 

rooster van deze week in Magister gewoon staan. Op die manier mis je geen 
huiswerkopdrachten. Hopelijk mis je ook geen interactieve les tijdens het 

herkansen. 

 

2. Direct bij binnenkomst in het gebouw zorgen we er voor dat iedereen minimaal 
1.5 meter afstand houdt. Volg altijd de instructies van de medewerkers op.  

 

3. Zorg dat je ruim op tijd (een kwartier voor aanvang) aanwezig bent. 

Leerlingen met extra tijd beginnen om 08.10 uur, als de toets het eerste uur 

begint. De extra tijd waar je recht op hebt, heb je dus vooraf en niet na afloop. 
Zorg dat je op tijd aanwezig bent in het lokaal. Leerlingen-met-extra-tijd die te 

laat komen, worden pas om 08.25 uur toegelaten! 

 

4. Mocht je onverhoopt te laat zijn, dan mag je een kwartier na aanvang van de 
toets naar binnen zonder een te laatbriefje. Je wacht dan even in de aula en wordt 

opgehaald om naar binnen te gaan.  

 

5. Als je gezondheidsklachten hebt ben je helaas niet welkom. Als je moet hoesten 
tijdens een toets, word je naar huis gestuurd. 

 

6. Als je ziek bent op de dag van een toets moet er vóór aanvang van de toets 

(uiterlijk 08.25 uur) gebeld zijn naar school. Daarnaast sturen je ouders op die 

dag een mail naar de leerjaarcoördinator. 
 

7. Was je handen direct bij binnenkomst in het gebouw. Alle toiletten zijn voorzien 

van voldoende zeep en handdoekjes.  

 
8. We nemen voorafgaand aan het toetsmoment de tafels (en indien van toepassing 

computers) af met een desinfecterend/schoonmaakmiddel. 

 

9. Surveillanten dragen handschoenen bij het aanreiken en ontvangen van toetsen. 
 

10. We houden minimaal 1,5 afstand aan tussen de tafels. 

 

11. Na het afronden van je toets steek je je hand op en maakt oogcontact met de 
surveillant. Daarna verlaat je de gymzaal rustig. Uiteraard in stilte want je houdt 

rekening met de leerlingen die nog bezig zijn. Je hoeft je toets niet in te leveren; 

deze laat je, voorzien van je naam en klas op de kop, netjes achter op je tafel. De 

surveillant haalt jouw toets op.  

 
12. Let erop dat je alle opgaven maakt en het gemaakte werk met de opgaven 

compleet achter laat op tafel. Jij bent hier zelf verantwoordelijk voor. 

 

13. Op je examentafel mogen alleen hulpmiddelen liggen (zoals pennen, potloden, 
woordboeken, atlas, Binas etc.).  Alle andere spullen (zoals tas, jas en pet) leg je 

naast je tafel op de grond.  



 

 

 

14. Telefoons, smarthorloges en geluidsapparatuur worden niet ingenomen. Je 

bewaart deze apparatuur in je jas of tas op vliegtuigmodus. 

 
15. We vragen leerlingen na de toets direct het gebouw te verlaten. Wanneer je een 

pauze hebt tussen twee toetsen mag je wel studeren in diverse lokalen, in de aula 

of op leerplein 1. Ook hier houden we ons aan de richtlijnen van het RIVM! 

 
We hopen jullie hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Mocht er aanleiding toe zijn, 

dan sturen we aanvullende informatie. 

 

 
 

maart 2020 

 

 


