
 

 

  
 
 
Aan alle eindexamenleerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s) 
 

 
 
 
 
 
Datum: 23 april 2020  
Ons kenmerk:200423/mhk/2.CORR/corona 

Onderwerp: instructie toetsweek 3 

 
Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen, 
 
Afgelopen dinsdag hield premier Rutte een persconferentie om een aantal besluiten van 
het kabinet toe te lichten. Voor onze eindexamenkandidaten verandert er naar aanleiding 
van die besluiten niet veel. De schoolexamens gaan door zoals gepland. Helaas hebben 
we wel moeten besluiten het gala dit jaar te annuleren. We denken nog na over een 
feestelijke en veilige invulling van de diploma-uitreiking. 
 
Scholen hebben de noodzakelijke ruimte gekregen om in deze periode van sociale 
distantie de laatste schoolexamens van examenleerlingen te organiseren. Voor de 
meeste schriftelijke toetsen geldt dat leerlingen daarvoor naar school zullen moeten 
komen. 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.  
 
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 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 De heer Van Dijk voor de mavo: dyk@fritsphilips.eu 
o De heer Theunissen voor de havo: tht@fritsphilips.eu 
o Mevrouw 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; 

- 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 zoveel mogelijk 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 20 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 
- Controleer thuis in welke gymzaal of welk lokaal je moet zijn.  

De leerlingen die toetsen maken in F001 en F002 gaan via de zijingang van de 

gymzaal naar binnen bij de fietsenstalling van het personeel. 
De leerlingen die toetsen maken in F003 en F004 of in een lokaal gaan via de 
hoofdingang naar binnen. 

- 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 krijgen ieder een parkeervak toegewezen. Zij wachten elk in het  
midden van dat parkeervak. Bij het parkeervak staan bordjes om aan te geven 
welke gymzalen het betreft. 

- 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; Leerling met faciliteiten zoals verlenging of gebruik 
van een laptop gaan eerst aangezien zij achterin zitten met het gezicht de andere 
kant op. 

- 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 of in het Atrium, afhankelijk van de binnenkomst. 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 een 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 gezet worden. Dit 
moet een leerling zelfstandig doen, medewerkers van de school kunnen hier niet 
bij helpen; 

- Leerlingen die klaar zijn wachten rustig op hun plek totdat de surveillant het sein  
geeft om individueel te vertrekken. Vertrekken kan alleen na de volledige tijd van 
het schoolexamen; 

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

hij/zij daartoe het sein krijgt, de paarse belijning richting de locatie waardoor hij 
of zij ook is binnengekomen, 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. 
 

 
Na de toets 
- Leerlingen verlaten zo snel mogelijk het gebouw via de ingang waardoor ze ook  

zijn binnengekomen. 
- Leerlingen kunnen, indien nodig, bij vertrek van het toilet 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. 
 
 

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. 
 
 
De periode na de toetsweek 
- Indien toetsen gemist zijn worden deze uiterlijk ingehaald op 18 en 19 mei. De  

leerling ontvangt hierover een oproep van de leerlingcoördinator. 
- Op 20 mei is de officiële uitslagdag van het Frits Philips. Dan zijn de resultaten  

bekend van de toetsweek en kunnen we vaststellen of een leerling al geslaagd is 
of niet. Vanwege de gezonde spanning die dit oproept zal magister gesloten 
blijven tot dit moment. 

- Op 20 mei worden leerlingen vanaf 15:00 gebeld door de mentoren met het  
bericht of ze geslaagd zijn of niet. Leerlingen moeten beschikbaar zijn en zorgen 

dat een correct telefoonnummer beschikbaar is voor de mentor. 
- Normaliter kunnen leerlingen dan al naar school komen voor het ophalen van een  

vlag en elkaar te feliciteren. Hier zal nog een andere invulling voor bedacht 
worden. 

- Inschrijven voor herkansingen van TW1/TW2 en/of TW3 zijn geopend van 20 mei  
t/m 24 mei 23:59. Leerlingen ontvangen hiervan een bericht in magister met 
daarin een gebruikelijke link voor aanmelding. 

 
 



 

 

 
 
 
 
 

- Op 26 mei ontvangen leerlingen een indeling wanneer ze welke herkansing  
moeten maken via de leerlingcoördinator. De herkansingen vinden in ieder geval 
plaats op 28 en 29 mei. 

- De uitslag van de herkansingen wordt op 4 juni medegedeeld aan de leerlingen.  
Mentoren bellen deze dag de eerder gezakte leerlingen om hen te vertellen of ze 
geslaagd zijn. 

- Na 4 juni kunnen de leerlingen via maximaal twee resultaatverbeteringstoetsen  

proberen alsnog te slagen om een cijfer op te halen. Hiervoor zal in een later 
stadium nog een planning worden gecommuniceerd. 
 

 
Ik wil iedereen veel succes wensen met de voorbereiding op de komende toetsweek! 
 
 

Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
 

 
 
 
Rob Schuurmans 
Rector 


