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Aan de ouder(s)/verzorger(s) van 

en alle examenkandidaten 

 

 

 

 
Datum:   7 april 2020  

Kenmerk: 1920000276GDE 

Betreft:  start toetsweek T5 

 

 

Beste leerling, beste ouder(s) / verzorger(s),  

 Vanaf woensdag 8 april starten we met de schriftelijke tentamens op school. In verband 
met de corona-maatregelen is een aantal dingen anders dan normaal. Gisteren hebben we 
onderstaande info aan je gestuurd. Het is heel belangrijk dat je de gang van zaken goed weet in 
verband met ieders veiligheid. Wil je daarom alles goed doorlezen a.j.b.?  
 
Voorafgaand aan de toets: 

• Volg de aanwijzingen van het personeel op. Wij moeten ons aan een aantal voorwaarden 
houden en verwachten jouw medewerking. Leerlingen die onze aanwijzingen niet opvolgen 
kunnen de toegang tot de toets worden ontzegd. 

• Als je op de fiets aankomt op het plein bij SB, zorg dan dat je langs de betonnen paaltjes rijdt. 
Zet je fiets in de rekken, maar let op dat je 1,5 meter afstand houdt. 

• Jullie verzamelen op het plein, in rijen per lokaal. De lokalen staan aangegeven op de 
prullenbakken die bij de picknickbanken staan. Wij hebben op de grond aangegeven waar 
jullie mogen wachten totdat jullie de school in mogen. Ga a.j.b. niet op de picknickbanken 
zitten, maar blijf staan.  

• Wij mailen je uiterlijk de avond voorafgaand aan de tentamens het lokaalrooster, lees dit goed 
door zodat je weet in welke rij je moet staan. 

• Wij laten maximaal 8 leerlingen per lokaal toe, je krijgt via Magister een mail waarin staat in 
welk lokaal je welke toets moet maken. Ga dus in de juiste rij staan. 

• De hoofdingang van SB en de nooduitgang voor de tribune worden gebruikt als ingang, een 
personeelslid zal vertellen wanneer en door welke ingang jullie de school in mogen. 

• In SB zal deze periode een verplichte looprichting gelden, deze is aangegeven op de grond 
en er hangen pijlen op de muren. 

• Laat je telefoon, etui en horloge thuis, deze mag je toch niet meenemen in het lokaal. 

• Zorg ervoor dat je 15 minuten voor aanvang van de toets aanwezig bent en dat je rustig in de 
rij wacht totdat je naar binnen mag. Pak alvast je spullen die je nodig hebt uit je tas en stop 
de rest alvast in je tas. Dit voorkomt opstoppingen in de gangen. 

• Wij laten jullie 15 minuten voor de start van de toets in groepjes naar binnen gaan. 
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Bij binnenkomst:  

• Jullie mogen alleen aan een tafel zitten waar een nummer op staat. Het maakt niet uit welke 
leerling op 1 zit enzovoort. De nummers staan op de tafel zodat iedereen ver genoeg uit 
elkaar zit. 

• Heb je recht op een laptop en wil je daar ook gebruik van maken, ga dan ook bij een laptop 
zitten.  

• Geef bij de surveillant aan als er iets ontbreekt. 

• Heb je recht op verlenging, ga dan niet bij de uitgang zitten. 

• Raak de blaadjes op je tafel pas aan als de surveillant hier toestemming voor geeft.  

Tijdens de toets:  

• De officiële regels voor de tentamens gelden deze periode ook, deze zijn te raadplegen in de 
examenwijzer en examenreglementen op onze website. 

• Zorg ervoor dat je voorafgaand aan de toets naar de wc gaat. Niemand mag in principe 
tijdens de toets naar de wc. 

• Heb je toch een vraag, schijf dit dan op het kladblaadje. De docent kan dit dan op afstand 
lezen. 

• Nummer alle antwoordbladen. Op ieder blad moet staan hoeveel bladen je in totaal inlevert 
en welk bladnummer het betreft. Bijvoorbeeld: pag. 1 van 5, pag. 2 van 5,….. etc. 

• De leerlingen die gebruik maken van een laptop zetten hun antwoorden op de usb-stick. Als 
je klaar bent geef je de usb-stick aan de docent. Hij/zij brengt deze usb-stick naar ict. De 
docent brengt de usb-stick en het geprinte werk weer naar het desbetreffende lokaal, zodat je 
het werk kunt controleren en tekenen. Op alle blaadjes moet ook een paraaf van jou staan. 

 
Na afloop van de toets: 

• Niemand mag het lokaal eerder verlaten, wij geven per lokaal aan wanneer je weg mag. 
Daarnaast geven wij ook de looprichting aan. 

• Uit de examenlokalen mag geen papier worden meegenomen, ook geen kladblaadjes.  

• Je laat alles op de tafel liggen, ook het gemaakte werk en de opgaven. Leg de opgaven 

bovenop zodat niemand kan afkijken. 

• De nooduitgang bij de gymzalen zal gebruikt worden als uitgang. Wij verzoeken je om via het 
hek bij de gymzalen het schoolplein te verlaten. 

 

Mocht je door ziekte of andere omstandigheden niet bij het tentamen aanwezig kunnen zijn, laat 
je ouders dan zo snel mogelijk contact opnemen met mevrouw Eggermond: 
e.eggermond@schoter.nl .  Iedereen die afwezig is, moet de toets(en) op een later moment 
inhalen. Het kan zijn dat je door afwezigheid je herkansing kwijtraakt. 
 
   
Met vriendelijke groeten, 
 
 
 
 
Brenda Stam 

Myrthe van de Giessen 

Joost van het Kaar 

Kees Beentjes 

Arjan van Waveren 

Mardike de Goede 
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