
 

 

 

 

 

 

Aan de leerlingen van de eindexamenklassen en hun ouder(s)/verzorger(s) 

 

 

 
Datum: 7 april 2020  
Ons kenmerk: 200407kkn/2.corr/2.corr.algemeen 

Onderwerp: Instructie inhalen schoolexamens 
 

 
 
Beste leerlingen, geachte ouder(s)/verzorger(s), 

 

Scholen hebben de noodzakelijke ruimte gekregen om in deze periode van sociale 

distantie de schoolexamens van examenleerlingen te organiseren. Vorige week hebben 

we jullie daarover geïnformeerd. Voor de meeste schriftelijke toetsen geldt dat leerlingen 

daarvoor naar school zullen moeten komen. De komende dagen geldt dit al voor 

leerlingen die nog inhaaltoetsen moeten maken. Het is onze verantwoordelijkheid dat dit 

op een veilige manier kan, zowel voor leerlingen als voor ons personeel. Daarom hebben 

we de onderstaande instructie opgesteld.  

 

Voor een enkele leerling geldt dat er andere afspraken zijn gemaakt voor het inhalen van 

de toets. Bijvoorbeeld omdat het om praktisch werk gaat voor Kunst Beeldend, of omdat 

de leerling een individuele afspraak heeft gemaakt met de leerlingcoördinator. Voor deze 

leerlingen geldt vooral dat zij altijd 1,5 meter afstand houden ten opzichte van een ander 

en de overige richtlijnen van het RIVM opvolgen. De onderstaande afspraken zijn voor de 

leerlingen die toetsen inhalen in de gymzaal. 

 

De leerlingen van 5 havo hebben vorige week van dhr. Theunissen al een instructie 

ontvangen. De onderstaande instructie geldt ook voor hen en vervangt de instructie die 

zij eerder ontvangen hebben. 

 

We realiseren ons dat de onderstaande instructie streng is. Dat is ook nodig, het gaat om 

de veiligheid van onze leerlingen, ons personeel en hun families. Het is daarom 

belangrijk en noodzakelijk dat iedereen zich aan deze instructie houdt. 

 

Instructie inhalen schoolexamens  

Algemeen 

- Leerlingen die verkoudheidsklachten of koorts hebben, of waarvan een huisgenoot 

koorts heeft blijven thuis; 

- Leerlingen die vanwege hooikoortsklachten o.i.d. snotterig zijn, moeten ervoor 

zorgen dat zij dit met geneesmiddelen kunnen onderdrukken. We kunnen helaas 

geen verschil zien en maken tussen deze klachten en verkoudheidsklachten; 

- Leerlingen die niet naar school kunnen komen voor een schoolexamen melden 

zich vooraf af via een mail aan hun leerlingcoördinator: 

o Dhr Van Dijk voor de Mavo: dyk@fritsphilips.eu 

o Dhr Theunissen voor de Havo: tht@fritsphilips.eu 

o Mevr. Van Griensven voor het Vwo: gri@fritsphilips.eu   

- Leerlingen die toch met deze klachten op school komen, worden direct naar huis 

gestuurd. Zij nemen daarna contact op met de leerlingcoördinator; 

- Leerlingen die zich niet houden aan de aanwijzingen van het personeel en/of de 

instructie die zij hierbij ontvangen worden, na een waarschuwing, naar huis 

gestuurd. Deze leerlingen worden als afwezig zonder geldige reden beschouwd. 

Dit kan gevolgen hebben voor (het resultaat van) dit schoolexamen; 
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- Voor het inhalen van schoolexamens worden maximaal ca. 20-25 leerlingen 

tegelijkertijd ingeroosterd; 

- Leerlingen wordt geadviseerd zo weinig mogelijk spullen mee te nemen; 

- Leerlingen die graag regelmatig hun handen desinfecteren of handschoenen 

dragen kunnen dit zelf meenemen; 

- Alle aanwezigen houden altijd 1,5 meter afstand ten opzichte van anderen; 

- De deuren in het gebouw zullen open staan, om aanraking van klinken te 

voorkomen. De klinken en deuren worden gedurende de dag regelmatig schoon 

gemaakt; 

- Het is niet mogelijk met de auto op het parkeerterrein te komen, omdat het 

parkeerterrein gebruikt wordt om de leerlingen op veilige afstand van elkaar te 

laten wachten. Leerlingen die met de auto gebracht worden, kunnen buiten de 

poort worden afgezet; 

- Leerlingen zijn minimaal 15 minuten en maximaal 30 minuten voor aanvang van 

de toets aanwezig. Dit geeft ons de tijd alle leerlingen veilig de toetsruimte te 

laten betreden en voorkomt onnodig wachten; 

- Leerlingen die met het openbaar vervoer komen, moeten rekening houden met 

aangepaste dienstregelingen. 

 

Voor de toets begint 

- De leerlingen zetten hun fiets in de fietsenstalling, op ruime afstand van elkaar. Er 

is een medewerker van de school aanwezig om daar toezicht op te houden; 

- De leerlingen lopen over het parkeerterrein richting de ingang bij de sportkantine. 

Zij krijgen ieder een parkeervak toegewezen. Zij wachten elk in het midden van 

dat parkeervak; 

- De leerlingen wordt individueel verzocht naar binnen te gaan door een 

medewerker van de school. Die zal hiervoor de leerling bij naam noemen, zodat 

de leerlingen die achterin de zaal zitten het eerst naar binnen gaan. De leerlingen 

volgen de paarse belijning; 

- Leerlingen kunnen alleen naar de toetsruimte. Alle andere ruimtes van de school 

zijn niet toegankelijk. Leerlingen kunnen dus ook niet naar hun kluisje; 

- Leerlingen die naar het toilet moeten, kunnen dat voor ze de toetsruimte betreden 

doen bij de sportkantine. Er mag telkens maar één leerling tegelijk de toiletruimte 

betreden; 

- Voordat de leerlingen de zaal betreden, desinfecteren zij hun handen met 

daarvoor aanwezig desinfectiemiddel; 

- Een surveillant met handschoenen heeft de toetsen voordat de leerlingen de zaal 

betreden klaargelegd; 

- De leerlingen hangen indien nodig hun jas op aan de kapstok die voorin de 

toetsruimte staat; 

- De leerlingen nemen plaats op de plek waar hun toets ligt; 

- De leerlingen wachten in stilte en op hun plaats tot de toets kan beginnen. 

 

Tijdens het maken van de toets 

- De leerlingen kunnen tijdens het maken van de toets geen vragen stellen. Zo 

voorkomen we dat leerling en docent op korte afstand van elkaar moeten zijn; 

- Leerlingen kunnen tijdens het maken van de toets niet het toilet bezoeken. 

Leerlingen voor wie dit vanwege fysieke beperkingen niet mogelijk is, kunnen 

contact opnemen met de leerlingcoördinator. Deze leerlingen kunnen een plek  

vooraan in de zaal krijgen; 



 

 

 

 

 

- Tijdens het maken van de toets zijn horloges of telefoons niet toegestaan. Een 

eventuele grafische rekenmachine moet in de examenstand staan; 

- Leerlingen die klaar zijn wachten rustig op hun plek totdat alle leerlingen klaar 

zijn; 

- Pas als alle leerlingen, ook de leerlingen met tijdverlenging, klaar zijn met de 

toets, wordt begonnen met het individueel verlaten van de zaal; 

- Leerlingen mogen de zaal alleen op afroep verlaten. De leerling volgt, wanneer 

hij/zij daartoe het sein krijgt, de paarse belijning, levert het gemaakte werk in op 

de daartoe bestemde tafel, pakt zijn/haar jas en verlaat de zaal; 

- Leerlingen die een toets op een laptop gemaakt hebben verlaten als laatste de 

zaal. Zij plaatsen de toets op de klaargelegde USB-stick en printen de toets 

volgens de instructie die ter plekke wordt gegeven; 

- Leerlingen verlaten de zaal richting het Atrium. Zij volgen hiervoor de 

aangebrachte belijning. 

Na de toets 

- Leerlingen verlaten zo snel mogelijk het gebouw via de nooddeuren naast de trap 

in het Atrium; 

- Leerlingen kunnen, indien nodig, van het toilet in het Atrium gebruikmaken. Er is 

steeds maar één leerling tegelijkertijd in de toiletruimte; 

- Leerlingen mogen na de toets of tussen twee toetsen op dezelfde dag niet in het 

schoolgebouw of op het schoolterrein verblijven; 

- Een surveillant met handschoenen verwerkt de ingeleverde toetsen van de 

leerlingen; 

- De gebruikte laptops, USB-stick en het gebruikte meubilair wordt schoongemaakt 

met desinfecterend middel voordat een volgende groep in de zaal een toets 

maakt; 

- Docenten kunnen de gemaakte toetsen op school ophalen om na te kijken. Zij 

kunnen daarvoor indien nodig handschoenen van school krijgen. 

Er zal voldoende personeel aanwezig zijn om op naleving van deze afspraken toe te zien. 

We rekenen erop dat alle leerlingen mee zullen werken. Alleen dan kunnen we ervoor 

zorgen dat het voor personeel en leerlingen veilig is om in de school te zijn. 

 

In de meivakantie zal duidelijk worden of en op welke manier de scholen na de 

meivakantie weer open mogen. Waarschijnlijk zullen er ook dan nog beperkingen zijn. 

We zullen onze bevindingen van de komende twee weken meenemen in de organisatie 

van de toetsweek, als grotere groepen leerlingen schoolexamens maken, zodat we ook 

dan een veilige omgeving kunnen bieden. 

 

Met vriendelijke groet, 

 
Rob Schuurmans 

Rector 

 


