
 

 

Breda, 20 maart 2020 

 

Beste leerlingen, 

De schoolexamens gaan door in een tijd dat we te maken hebben met het Corona-

virus. We kunnen ons voorstellen dat je daarover zorgen hebt. In deze brief vind je 

informatie over de wijze waarop we op een zo veilig mogelijke manier en met 

inachtneming van de richtlijnen van het RIVM de schoolexamens gaan organiseren. We 

vragen van jullie allen om je strikt aan deze voorschriften te houden. Indien je 

gezondheidsklachten hebt (hoesten, neusverkouden, koorts) dan kun je niet naar 

school komen voor het maken het schoolexamen. 

Gang van zaken, stap voor stap:  

 1) Je loopt de school alleen binnen. 

 2) Direct na binnenkomst ga je naar de gymzaal of het lokaal van je toets. Je wacht 

niet in de aula en haalt niets uit je kluisje. 

 3) De kleedkamer van de gymzaal is de plek waar je een jas achterlaat. In een lokaal 

geldt punt 5. 

 4) Voor binnenkomst van de gymzaal of het lokaal gebruik je de handpomp met 

desinfecterende gel. 

 5) Tassen (inclusief uitgeschakelde smartphone en/of ander device dat verbonden 

kan worden met internet) leg je vooraan in de gymzaal of het lokaal. 

 6) Punt 5 geldt ook voor alle HORLOGES. 

 7) Je gaat vervolgens zitten en blijft zitten. 

 8) De toets gaat centraal van start als alles is uitgedeeld. 

 9) Heb je papier nodig? Steek dan je hand omhoog en de surveillant komt het 

brengen. 

10) 60 Minuten na aanvang van de toets mag je weg. 

11) Het gemaakte werk plus de toets laat op je tafel achter, de toets bedekt het 

gemaakte werk. 

11) Uiteraard stoor je andere leerlingen niet bij je vertrek. Je pakt geluidloos je 

spullen, haalt je jas op en gaat direct door naar buiten en naar huis. 

12) Heb je nog een tweede toets? Ga dan naar buiten indien het droog weer is. Als 

het regent kun je in de aula wachten. Uiteraard houden we steeds de gepaste 

afstand van 1,5 meter.  

BEDANKT VOOR JE MEDEWERKING. DIT IS IN JOUW EN ONS BELANG 

 

PROTOCOL TOETSWEEK 3 

 

 


