
Beste examenleerlingen, 
 
Zoals jullie hebben gehoord gaan we het afnemen van de schoolexamens hervatten. 
Wij hebben een toetsrooster gemaakt voor de resterende toetsen van de toetsweek. 
Wij hebben ervoor gekozen om deze toetsen te verspreiden over zes dagen (i.p.v. de 
drie dagen die er nog voor stonden). Hierdoor hebben jullie meer tijd om je voor te 
bereiden. 
 
Het afnemen van de toetsen zal plaatsvinden zoals gebruikelijk, maar er is een 
aantal aanvullende maatregelen genomen. Er zitten maximaal 16 leerlingen in een 
enkel lokaal, zodat rondom iedere leerling 1,5 meter afstand gehouden wordt. De 
toetsen van 6V vinden plaats in de lokalen A01 tot en met A05, 5H zal de toetsen 
maken in A13 tot en met A21, zodat er minimale contacten tussen leerlingen zijn. 
 
Bij de aankomende toetsen vragen we jullie het volgende: 

▪ Kom 10 minuten voordat de toets begint naar A04/A05 (6V) of A16/A17 (5H), 
met uitzondering van muziek en KUBV (vinden plaats in B27). 

▪ Leg je jas, telefoon, horloge, en niet benodigde materialen in je kluisje en ga 
dan meteen naar A04/A05 (6V) of A16/A17 (5H). Daar volg je de aanwijzingen 
van dhr. Perdaan of mw. Simon op. Blijf niet in de gang hangen. 

▪ Nadat de toets is ingeleverd volgens de gebruikelijke regels (je mag een 
kwartier voor de eindtijd vertrekken), haal je zo snel mogelijk je spullen weer 
uit je kluisje en vertrek je meteen naar huis. Wij willen samenscholing van 
leerlingen voorkomen. 

 
De schoolexamens gaan we volgens onderstaand schema afnemen. 
 

 
 
Voor de mondelinge toetsen van de talen geldt dat jouw docent contact opneemt om 
het mondeling te plannen. Houd daarvoor je mail goed in de gaten.  



Alle tafels worden iedere middag na afloop van de toetsen gedesinfecteerd. De 
kantine en alle overige faciliteiten, zoals de mediatheek, blijven gesloten. Toiletten in 
de centrale hal zijn wel geopend. 
 
Uiteraard blijft ook in deze nieuwe situatie gelden dat de examenleerlingen de 
richtlijnen van het RIVM moeten blijven volgen. We willen jullie vragen om hier zeer 
zorgvuldig rekening mee te houden. Alle leerlingen en medewerkers die straks op 
school aanwezig zullen zijn, dienen volledig klachtenvrij te zijn. Daarbij geldt dat 
leerlingen zich niet uit angst voor het niet behalen van hun diploma gedwongen 
moeten voelen naar school te gaan. Indien leerlingen ziek zijn, in thuisquarantaine 
zitten of een kwetsbare gezondheid hebben dan zullen we deze leerlingen op een 
later moment in staat stellen het schoolexamen af te ronden. Er komen 
mogelijkheden om gemiste toetsen in te halen. Daarover informeren wij jullie later. 
 
Met elkaar proberen we ervoor te zorgen dat we het schoolexamen afronden in de 
tijd die daarvoor staat, namelijk voordat het centraal examen begint. Wij wensen jullie 
heel veel succes met alle voorbereidingen en we wij rekenen en vertrouwen op jullie 
medewerking. Tot snel kanjers! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Mw. Simon en dhr. Perdaan 
 
 


