
Protocol afname schoolexamens 6 mei – 15 mei 2020  
 
 
Vanwege de Corona-maatregelen geldt voor de uitgestelde SE’s die na de meivakantie worden 
afgenomen een aantal extra regels t.a.v. de afname van de schoolexamens. Die vloeien voort uit de 
kabinetsbesluiten en de RIVM-adviezen waarin het houden van 1,5 meter afstand en het veelvuldig 
wassen van de handen centraal staan.  
 
Naast de algemene richtlijnen voor de toetsweken (zoals terug te vinden in Itslearning op de vaksite 
Toetsing en Examinering bij bronnen / reglementen) gelden voor de komende toetsperiode de 
volgende aanvullende richtlijnen: 
 
1. Probeer overal minimaal 1,5 meter afstand te houden van andere leerlingen en / of 

personeelsleden. Volg daartoe ten allen tijde de aanwijzingen van personeelsleden en externe 
surveillanten op. 

2. Maak bij aankomst en vertrek gebruik van de ingang die is aangegeven op het toetsrooster zoals 
je dat in het Excel-bestand in de bijlage terugvindt; leerlingen van de Monnikskap maken 
gebruik van hun eigen ingang. Volg de instructies van het personeelslid dat bij die ingang 
aanwezig is (te herkennen aan een oranje hesje). 

3. Was bij binnenkomst in het gebouw je handen met de zeep die bij de ingang in een dispenser 
geplaatst is. 

4. Ga bij aankomst op het schoolterrein direct door naar het lokaal waar je voor de toets verwacht 
wordt. De lokalen zijn 30 minuten voor aanvang van de toets geopend. 

5. In de lokalen zijn de beschikbare tafels op minimaal 1,5 meter afstand geplaatst; dat betekent 
dat er maximaal 120 leerlingen in de gymzaal plaats nemen en in een ‘gewoon’ lokaal maximaal 
plaats is voor 9 leerlingen. 

6. Bij de toetsen 4H.beco, 4H.maat en 4V.maat zijn de klassen verdeeld over 3 lokalen per klas. Je 
kunt in je persoonlijk rooster in Zermelo zien in welk lokaal je bent ingedeeld. Surveillanten 
hebben in de betrokken lokalen een lijst liggen van de leerlingen die in dat betreffende lokaal 
verwacht worden. 

7. Neem bij aankomst in het lokaal plaats aan je eigen tafeltje en wacht tot de toets begint. Je 
tafeltje is herkenbaar aan je examennummer. In de bijlage vind je een overzicht van de 
examennummers van de reguliere leerlingen van 5H en 6V. 

8. Voor leerlingen die met een laptop mogen werken of die gebruik maken van Kurzweil, staat op 
hun eigen tafel een ingelogde laptop met een USB-stick klaar. Sla de gemaakte toets na afloop 
op de USB-stick op en leg deze na afloop bij de in te leveren spullen op de hoek van de tafel. 

9. Als je klaar bent met de toets, leg je de toets en het gemaakte werk op de hoek van de tafel; de 
surveillanten halen dit na afloop van de toets, als iedereen de zaal verlaten heeft, pas op. 
Kladpapier mag je na afloop meenemen. 

10. Als je klaar bent, blijf je, zonder de anderen te storen, zitten tot de toets is afgelopen1 en je van 
de surveillanten het sein krijgt dat je kunt vertrekken. Gebruik dan de zelfde in- uitgang als 
waardoor je bent binnengekomen. 

11. Als je na de toets geen andere toets meer hebt op die dag, verlaat je zo snel mogelijk het 
schoolterrein. Heb je daarna nog een andere toets, dan wacht je in de aula of buiten op de patio 
waarbij je 1,5 meter afstand van je mede leerlingen houdt. 

12. Tussen twee toetsmomenten worden in de toetsruimtes alle stoelen, tafels en deurklinken met 
een desinfecterende spray gereinigd. 

13. De kantine blijft gedurende de gehele toetsperiode gesloten. 

                                                           
1
 Leerlingen van de Monnikskap mogen vertrekken aan het einde van de voor hun geldende toetstijd. 



14. Toiletten en algemene verblijfsruimtes worden dagelijks met een desinfecterend middel 
gereinigd. 

15. Surveillanten mogen gebruik maken van beschermende handschoenen die door de school ter 
beschikking worden gesteld. 

16. Leerlingen die hoesten, niesen of anderszins ziekteverschijnselen vertonen, worden geacht thuis 
te blijven en zich voorafgaand aan een toets (bij voorkeur door ouder / verzorger) telefonisch 
ziek te melden bij de receptie conform het examenreglement. 

17. Als je het onverantwoord vindt om naar school te komen omdat je tot een risicogroep behoort, 
neem je voor 1 mei 2020 per mail contact op met je afdelingsleider:  
HAVO: Nancy van Riet, RIN@dominicuscollege.nl  
VWO: Mark van der Meijden, MER@dominicuscollege.nl  
Monnikskap: Tom Groenenberg), GRT@dominicuscollege.nl  
De afdelingsleider neemt voor de start van de toetsweek contact op om te kijken of maatwerk 
mogelijk is. 
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