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Voor aanvang van de zitting 

1. Je wordt 15 minuten voor aanvang verwacht in het lokaal. Kijk goed in Zermelo naar jouw eigen 

toetstijd. Om spreiding te reguleren zijn er verschillende aanvangstijden! 

 Volg bij binnenkomst de aanwijzingen van collega's op. 

 Iedereen in het gebouw is verplicht de afstand van 1,5 meter goed in acht te nemen. 

 Bij binnenkomst ga je direct door naar je lokaal via de route van de zijtrappen. 

 Bij vertrek maak je gebruik van de route via de centrale watervaltrap.  

 Per lokaal zijn maximaal negen leerlingen ingeroosterd. 

 Bij binnenkomst in het lokaal reinig je je handen met desinfecterende gel die klaarstaat. 

 Jassen en tassen worden op voldoende onderlinge afstand voor of achterin in het lokaal  

 gelegd. 

 Communicatieapparatuur staat uit en is opgeborgen in je tas of jas. 

 Het gebruik van correctielint/tipp-ex is niet toegestaan. 

 Neem plaats aan een tafel waar een toets ondersteboven klaarligt. 

 Wacht rustig tot de surveillant aangeeft dat het tijd is om te beginnen. 

2. De surveillant controleert voor aanvang van de toets jouw meegebrachte hulpmiddelen 

(woordenboek, juiste rekenmachine, etc.). Smartwatches zijn niet toegestaan tijdens de zitting.  

 

Tijdens en sluiting van de zitting 
3. Aan het begin van de zitting wordt er gecontroleerd of je aanwezig bent. Als je er niet bent, 

wordt er naar huis gebeld.  

4. Bij het schoolexamen van 120 minuten mag je tot maximaal 30 minuten na aanvang van het 

schoolexamen binnen komen. Je krijgt als leerling dan geen extra tijd. Daarna wordt de toegang 

geweigerd en word je doorgestuurd naar de afdelingsleider. Hierbij wordt het 

examenreglement gehanteerd.  

5. Bij de schoolexamens van 120 minuten mogen leerlingen pas weg nadat de helft van de 

examentijd verstreken is. In tegenstelling tot de gebruikelijke regelgeving mogen leerlingen nu 

ook tijdens het laatste kwartier van de zitting vertrekken. Dit om de spreiding van vertrekkende 

leerlingen te optimaliseren.  

6. Het laatste kwartier wordt door de surveillant aangekondigd. 

7. Wanneer je klaar bent met je toets, leg je je werk ondersteboven op je tafel. Verlaat rustig en 

individueel het lokaal (indien toegestaan, zie punt 5) en ga z.s.m. naar huis. 

8. Spieken of iemand laten spieken op jouw werk wordt gezien als een onregelmatigheid. Hierbij 

geldt het examenreglement.  

9. Een telefoon (airpods) zichtbaar tijdens het maken van een toets wordt gezien als een 

onregelmatigheid. Hierbij geldt het examenreglement.  

10. Na het verlaten van het lokaal ga je direct naar huis. Zorg dat je één voor één vertrekt en 

gebruik bij vertrek de watervaltrap! 

11. Wanneer je nog een mondeling hebt, graag individueel plaatsnemen in de aula of buiten 

wachten. Groepjes leerlingen zijn niet toegestaan.  
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Overig 
12. Voor kandidaten die op een laptop werken is een apart laptop protocol welke de leerlingen die 

gebruik maken van een laptop dienen te kennen. In verband met de RIVM-richtlijnen kan het 

gemaakte en geprinte werk deze week ondertekend worden bij de administratie op de derde 

etage. 

 

We doen met elkaar ons uiterste best om jullie schoolexamen conform de huidige 

veiligheidsrichtlijnen op een goede en prettige manier te organiseren. Helpen jullie mee? 

 

Heel veel succes de komende twee weken! 

                           

 

 


