
 

 

Aan examenleerlingen en hun ouders en verzorgers 
 
 
 
Datum:  22 april 2020 
Betreft:  afspraken schoolexamens volgens RIVM richtlijnen 
Ons kenmerk: 2004-11mr 

 
Beste examenleerlingen, 
 
Na de vakantie staat er maandag 4 mei nog een laatste reguliere toets op het programma, 
Bedrijfseconomie voor havo 5. 
Op woensdag 6 mei starten we met het inhaalprogramma voor leerlingen die toetsen hebben gemist. 
Wij moeten ons daarbij aan de RIVM richtlijnen houden en daarom is het belangrijk om jullie vooraf op de 
hoogte te stellen van de afspraken.  
 

1. Laat zoveel mogelijk spullen thuis. Neem alleen je etui en evt. benodigd 
rekenmachine/binas/chromebook mee.  

2. Jassen (evt. kleine tassen) hang je buiten de examenzaal aan de kapstok of leg je in de gang. 
3. Je komt de school binnen via de aangegeven ingang.  

Als je toets heb in de Ictheek 201  kom je binnen via hoofdingang 
Als je toets hebt in gymzaal 034 kom je via zij-ingang bij de kluisjes naast deze gymzaal binnen  
Als je toets hebt in gymzaal 068 kom je via de achteringang bij kluisjes naast de aula binnen 

4.  Bij binnenkomst op school loop je rechtstreeks naar de zaal. Doe dit op minimaal 1,5 meter afstand 
van elkaar. 

5. Je reinigt je handen bij de deur met de aanwezige desinfectiegel. 
6. Je neemt meteen plaats in de zaal. 
7. De toets en antwoordvellen liggen al klaar op de tafels. Deze laat je liggen, tot de surveillant 

aangeeft dat je mag beginnen. 
8. Wanneer je klaar bent met je toets, leg je deze op de hoek van de tafel met de opgaven op je 

antwoordvel. 
9. Je verlaat direct de zaal. 
10. De surveillant haalt je werk op als jij weg bent. 
11. Je verlaat direct het gebouw en gaat naar huis. Wacht niet op anderen om na te praten (ook niet 

buiten de poorten van de school). 
12. Heb je twee toetsen op 1 dag, dan neem je tijdens de pauze plaats in de aula of binnenplaats op 

ruime afstand (minimaal 1,5 meter) van elkaar. 

 
In deze bijlage kun je per toets zien, waar je verwacht wordt. 
 
We doen een dringend beroep op jullie medewerking. Alleen dan kunnen we voor een veilige omgeving 
voor zowel leerlingen als personeel zorgen. 

 
Succes met de voorbereidingen en de examens! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Eefje Denissen en Marcel van Broekhoven 
Leerlingcoördinatoren havo en vwo  

https://www.odulphus.nl/assets/upload/FPvzZfsqcpGAhC6ikLcjwxCGGgL1feOGKAPyZqvr.pdf

