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Protocol (school)examens (SE) en corona  
 
Bij het doen van het schriftelijk examen op school is in deze tijd het hanteren van goede 
hygiënische afspraken essentieel. We verzoeken iedereen de richtlijnen van het RIVM te volgen 
en bij de beschreven gezondheidsklachten of verhoging niet naar een toets te komen. Je meldt 
je in dat geval af per mail bij de teamleider. De surveillant kan bij hoesten of verkoudheid van 
de leerling, de leerling verzoeken uit de klas te gaan. Iedereen houdt zich aan de volgende 
afspraken:   
 
Binnenkomstprocedure: 

• Was voordat je van huis gaat je handen. 
• Neem zo min mogelijk spullen mee naar school, je hebt geen toegang tot je kluisje. 
• Als je op school aankomt, zet je je fiets op 1,5 meter afstand van andere fietsen in de 

fietsenstalling. 
• Ga niet in groepjes bij elkaar staan en houd 1,5 meter afstand in alles situaties, dus op 

het terrein, in de gang en in de klas.  
• Conciërges staan bij de hoofdingang en in de hal, volg hun aanwijzingen op. 
• Je jas, mobiel en dergelijke laat je op de gang achter. 
• De lokalen 138 t/m 150 zijn in gebruik en ook alleen de wc’s op die gang zijn open. 
• Heb je je toets in de lokalen 138 t/m 143 dan loop je door de gang langs de gymlokalen. 

Aan het eind ga je met de trap omhoog. Dezelfde weg neem je ook weer terug. 
• Heb je je toets in 144 t/m 155 dan loop je lang de mediatheek en de decanenkamer en 

ga je bij lokaal 50 met de trap naar boven. Dezelfde weg neem je ook weer terug. 
• Wees stil in de gangen, bij binnenkomst en als je weggaat; elke 15 minuten start er een 

nieuwe groep leerlingen met toetsen. 
 

Procedure tijdens het examen: 
• In elke klas zijn 12 toetsplekken en 1 docentenplek beschikbaar. 
• Je luistert naar de instructie van de surveillanten. 
• Tijdens de toets mag je niet eten. Je mag wel water drinken uit een zelf meegebracht 

flesje. 
• Tijdens het examen mag je niet naar de wc. 
• Je mag geen materialen van andere mensen gebruiken. 
• Indien je materialen mee moet nemen in de les, zorg er dan voor dat je deze thuis 

gereinigd hebt (zoals potlood, pen, e.d.). 
• Vragen stellen tijdens de toets is niet toegestaan. 
• De toets ligt klaar op je tafel en deze laat je liggen bij je vertrek. De surveillant legt alles 

klaar en haalt alles op (met de handschoenen aan). 
• De surveillant bepaalt of je de klas mag verlaten. 

Na afloop: 
• Pak je spullen en loop stil naar buiten, pak je fiets en verlaat het schoolplein. Was thuis 

je handen. 
• Wacht niet op medeleerlingen, neem online contact met elkaar op om de toets eventueel 

na te bespreken. 
 

Schoonmaak: 
• Alle tafeltjes en stoeltjes in de gebruikte lokalen worden elke dag schoongemaakt. 
• Alle deuren en deurklinken van de gebruikte lokalen worden elke dag schoongemaakt. 
• De leerlingen-wc’s op de gang 140-150 worden elke dag grondig schoongemaakt. 


