
 

 

Beste leerling, 

Hieronder kun je zien welke maatregelen we hebben genomen om zo goed mogelijk voor de veiligheid en 

gezondheid van onze leerlingen en medewerkers te zorgen bij het afnemen van de SE’s. Het belangrijkste 

is ervoor te zorgen dat we steeds 1,5 meter afstand van elkaar houden. Ook jij hebt daar een rol in! 

Voor de toets: 

• Mavo-leerlingen parkeren hun fiets in de reguliere fietsenstalling. Zij moeten binnenkomen aan de 

Parkdreef-kant en verlaten de stalling aan de Tochtpad-kant. Dit zal ook met linten en pijlen 

duidelijk worden gemaakt (zie foto looproute in bijlage 1). Je kunt vanaf het Tochtpad niet het 

schoolplein op. 

• Havo/VWO-leerlingen parkeren hun fiets op het achterplein aan de Tuindreef-kant en zullen ook 

gewezen worden hoe naar de gymzaal te lopen (zie foto looproute in bijlage 1).  

• Mavo-leerlingen maken toetsen in het gebouw (verspreid over zes grote ruimtes in de school). 

Havo/VWO-leerlingen maken de toetsen in de vier gymzalen.  

• Alle toetsruimten zijn voorzien van tafels en stoelen met rondom  minimaal 1.5 meter afstand (zie 

bijgaande foto’s in bijlage 2 t/m 4). 

• Bij de ingang van de school en de gymzalen staat desinfecterende gel klaar voor de leerlingen. 

• Je kunt niet naar je kluisje. 

In de toetsruimte 

• Je neemt je jas neem mee naar de toetsruimte en hangt deze over je stoel. 

• Je mag niet voor de deur wachten, je gaat direct naar binnen en neemt direct plaats. 

• De toets en uitwerkpapier liggen op tafel, daardoor hoeven surveillanten en leerlingen niet te dicht 

bij elkaar te komen.  

• Als je klaar bent, laat je je werk op tafel liggen en je verlaat de school onmiddellijk. 

 Na de toets 

• Je vertrekt direct als je klaar bent. Geen groepsvorming, niet wachten op je medeleerlingen, direct 

naar huis.  

• Pauzeren op en rond de school is niet toegestaan. Ook als je meer toetsen op een dag hebt, dan 

moet je tussendoor het schoolterrein verlaten. 

• Tafels en stoelen worden gedesinfecteerd na elke toets. 

Om dit alles in goede banen leiden, zijn op de pleinen, bij de fietsenstallingen, in de aula’s, op de gangen 

en uiteraard in de toetsruimten collega’s ingedeeld om te surveilleren en om aanwijzingen te geven voor 

een goed verloop. 

Dank voor jullie medewerking en veel succes met je toetsen! 

 

De schoolleiding 

 



 

Bijlage 1: looproute Mavo/Havo/Vwo 
 

 
 
Bijlage 2: opzet examenruimte gymzalen (havo/vwo) 
 



 
 

  

Bijlage 3: opzet examenruimte grote aula (mavo) 
 

 
 
Bijlage 4: opzet examenruimte kleine aula (mavo) 
 



 
 


