
 

 

 

 

Beste leerling M4, H5, V6, 

In deze brief willen we je graag informatie geven over de afronding van het examenjaar. 

We willen je vragen om deze brief aandachtig door te lezen, zodat we deze SE-week zo 

veilig en verantwoord mogelijk kunnen laten verlopen. Naast de onderstaande basisregels 

van het RIVM vind je informatie over de organisatie rond de SE-toetsen.  

 

Coronavirus: hoe gaan we ermee om? 
 

• was regelmatig je handen met water en zeep 

• hoest of nies in de binnenkant van je elleboog 

• gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze direct weg na gebruik 

• houd minstens 1,5 meter afstand 

• niet in groepjes gaan staan, raak elkaar niet aan! 

• Volg op school altijd de aanwijzingen van de medewerkers op. 
 

 

Moet ik komen? 

• Je komt alleen naar school als je volledig klachtenvrij bent. Dit geldt ook voor 

medewerkers van de school. 

• In de school blijven de preventieve maatregelen van het RIVM van kracht. 

Wat als ik ziek ben? 

• Als je ziek bent komt je niet naar school. Graag telefonisch afmelden op de 

gebruikelijke wijze; dus vooraf en niet achteraf.  

• We verwachten dat tijdens de proefwerkweek de uitval wegens ziekte wat groter zal 

zijn dan normaal. We zullen met maatwerk proberen het schoolexamen voor 

iedereen op tijd af te ronden. We hebben daartoe ruimte gekregen van de overheid. 

Onderweg naar school  

 

• voorkom groepsvorming onderweg; kom dus zoveel mogelijk alleen naar school. 

 

Fietsen 

• Leerlingen mavo 4 parkeren hun fietsen in de fietsenstalling en betreden/verlaten 

de school alleen via de hoofdingang.  

• Leerlingen havo en vwo parkeren de fietsen op het achterplein bij de LO-zalen; zij 

kunnen niet de school in en mogen alleen het LO gebouw betreden. Het hek aan de 

Tuindreefkant bij het achterplein zal open staan voor jullie. 

  



Wat gebeurt er wanneer? 

datum activiteit 

woensdag 8 april start proefwerkweek SE3, rooster komt in 
Zermelo 

woensdag 8 april t/m woensdag 20 
mei 

start inhalen gemiste toetsen iom de docent 

vrijdag 17 april einde proefwerkweek SE3 

woensdag 6 t/m woensdag 13 mei mondelingen SE3 en practica 

vrijdag 8 mei inleveren cijfers schriftelijk SE3 

vrijdag 15 mei herkansingen SE3 
inleveren cijfers mondelingen SE3 

woensdag 3 juni vaststellen eindcijfers docenten 

donderdag 4 juni  tekenen eindcijfers leerlingen 

woensdag 10 juni uitslagvergadering (ONDER VOORBEHOUD) 

Datum nog niet bekend herkansingen 

maandag 6 juli uitreiking diploma vwo 

dinsdag 7 juli  uitreiking diploma havo 

woensdag 8 juli uitreiking diploma mavo 

 

 

Waar moet ik zijn voor mijn toets? 

 

• Alle toetsen voor havo 5 en vwo 6 zijn in de LO-zalen. Houd er rekening mee, dat 

het in de zalen soms koud kan zijn. 

• Alle toetsen mavo 4 worden afgenomen op de vleugels of in de aula. Staat in je 

rooster bijvoorbeeld lokaal K22 aangegeven, dan wordt je toets afgenomen op de K2 

vleugel.  

Mondelingen 

• Alle mondelingen (mavo 4, havo 5 en vwo 6) worden afgenomen van woensdag 6 

tot en met woensdag 13 mei. Het rooster komt in Zermelo. 

Practica 

• Practica die in het PTA staan zullen in de periode van 6 tot en met 13 mei worden 

uitgevoerd; we roosteren hiervoor momenten in. Je vindt dit ook terug in Zermelo. 

• Uiteraard zorgen wij ervoor dat er voldoende ruimte is om te kunnen werken, zodat je 

afstand kunt houden van anderen. 

Kurzweil 

• Alle leerlingen die gebruik maken van Kurzweil maken hun toetsen in L11, met 

uitzondering van de mondelinge toetsen. 

  



Gang van zaken tijdens de toets 

• Je jas neem je mee naar de toetsruimte en hang je daar over je stoel. 

• Telefoons en andere devices zijn in de toetsruimte altijd uitgeschakeld. 

• Het is niet toegestaan een smartwatch te dragen. 

• In de zaal mag je iets te drinken bij je hebben; drink echter niet te veel, we willen 

zoveel mogelijk bezoekjes aan het toilet voorkomen. 

• We willen geen groepsvorming; daarom: wacht niet voor de deur, ga direct naar 

binnen en neem direct plaats aan een tafel die wij je aanwijzen. 

• Het toetsmateriaal ligt klaar op je tafel; je begint pas als de surveillant daarvoor 

toestemming geeft. 

• Als je klaar bent mag je de ruimte rustig verlaten, je laat je werk op tafel liggen.  

Na de toets 

• Je blijft niet op school hangen; ga direct naar huis.  Voorkom tijdens de reis terug 

naar huis ook groepsvorming. 

• Pauzeren op en rond de school is niet toegestaan. 

 

Namens alle medewerkers wensen wij jullie veel succes! 

 

Erik de Roode,  

Michiel van Oosterom,  

Mariëtte Verboom 


