
Betreft: update maatregelen corona, examenleerlingen 
 
Stein, 20-3-2020 
 
Beste examenleerlingen, 
 
Door middel van deze brief informeren wij jullie over een aantal regels rondom de toetsweek die 
volgende week van start gaat. Deze regels zijn van toepassing voor de examenleerlingen van vmbo-tl, 
havo en vwo. De vmbo-basis/kaderleerlingen hebben gisteren een aparte uitleg en mail ontvangen.  
 
Algemeen 
Ook in de toetsweek houden we ons aan de maatregelen van het RIVM. Dit betekent: 

 Iedereen die één van de volgende klachten heeft: verkoudheidsklachten, hoesten 
(luchtwegklachten), en/of koorts meldt zich ziek. Als we zien dat je één van de klachten hebt, 
dan nemen we contact op met je ouders/verzorgers, zodat je naar huis kunt. We begrijpen 
dat er sommigen van jullie klachten hebben vanwege hooikoorts of anderszins. Echter daar 
kunnen we geen onderscheid in maken. De richtlijn van het RIVM is wat dat betreft heel 
helder. 
We willen je echter geruststellen en verzekeren dat we er als Groenewald al het mogelijk aan 
doen om je, wanneer je klachtenvrij bent, een inhaalprogramma aan te bieden. 

 We hebben de lokalen zo ingericht dat iedereen 1,5 meter van elkaar zit. 

 Probeer sociale contacten zoveel mogelijk te voorkomen.  We weten dat dit voor jullie 
onzekere tijden zijn en dat er veel vragen zijn. Stel deze echter per e-mail aan je docent, 
coördinator of teamleider.  

 
Afspraken 
Om de toetsweek goed en veilig te laten verlopen (voor zowel jullie als onze collega’s), maken we 
een aantal afspraken met elkaar. We gaan er vanuit dat jullie je hier allemaal aan houden. 
       1 De toetsen vinden voor de verschillende afdelingen plaats in diverse vleugels in het gebouw. 

De leerlingen komen daar ook naar binnen en kunnen hun fiets daar kwijt. 
o D-vleugel: vwo, ingang via de nooddeur in de D-vleugel (bij de nieuwe overkapping), 

fietsen worden ook daar geparkeerd. 
o F-vleugel: havo, ingang via de hoofdingang, fietsen worden geparkeerd op het oude 

basketbalveld. 
o B1- en C1-vleugel: vmbo-tl, ingang via de deur bij de parkeerplaats, fietsen worden 

geparkeerd voor de technieklokalen.  
2 De verschillende afdelingen starten op een ander tijdstip. Dit ook om de leerlingenstroom 

zoveel mogelijk te spreiden. 
Ochtend              middag 

o vwo:  9.00 uur           13.00 uur 
o havo:  9.30 uur 13.30 uur 
o vmbo-tl: 10.00 uur 14.00 uur 

3 In Zermelo vind je zoals gebruikelijk je rooster. Er is per toets aangegeven in welk lokaal je 
moet zijn. Kijk hier voordat je naar school gaat goed naar, zodat je meteen naar het juiste 
lokaal kan lopen. (Let op: dit is dus anders dan gebruikelijk: er liggen geen kaartjes waar je 
je naam moet gaan zoeken in de lokalen. De lokalen zijn alfabetisch ingedeeld.) 

4 Zorg dat je ongeveer 10 minuten voor de start van de toets aanwezig bent. Loop meteen 
door naar het juiste lokaal en ga direct zitten. Wanneer je met ander leerlingen of docenten 
spreekt, let dan goed op de minimale afstand van 1,5 meter.  

5 De surveillant leest voor aanvang van de toets de namen van de leerlingen die aanwezig 
moeten zijn voor. Let goed op en zeg duidelijk dat je er bent. 



6 Na het controleren van de absentie start de toets.  
7 Maak de toets geconcentreerd en in alle rust. 
8 Indien je klaar bent mag je het lokaal verlaten. Dit is ook anders dan normaal. Dit doen we 

om de tijd dat we samen in één lokaal zitten zoveel mogelijk te beperken. We willen jullie op 
het hart drukken om rustig en snel je spullen te pakken, zodat je de andere leerling zo weinig 
mogelijk stoort. 

9 Laat de toets en de opgaven op de hoek van je bank liggen. De opgaven bovenop. De 
surveillant haalt de toetsen op wanneer alle leerlingen klaar zijn. 

10 De leerlingen die tot het eind doorwerken wachten op instructies van de surveillanten en 
verlaten gecontroleerd het lokaal. 

11 Indien je het toetslokaal hebt verlaten, ga je zo snel mogelijk naar huis. Vermijd ook hier 
zoveel mogelijk sociale contacten en verlaat het schoolgebouw en het schoolterrein zo snel 
mogelijk.  

12 Wanneer je met klasgenoten wilt napraten of overleggen, doe dit dan vanuit thuis en 
digitaal. 

13 Na de toets worden de lokalen gelucht en de tafelbladen en deurklinken schoongemaakt. 
 
Speciaal voor leerlingen met tijdsverlenging: 

13  Zoals je net hebt kunnen lezen, liggen er geen kaartjes met je naam. We vragen je daarom je 
eigen (dyslexie)pasje mee te nemen. Leg dit zoals je gewend bent uit andere jaren op de 
hoek van de bank, zodat de surveillant weet dat je tijdsverlenging hebt. 

 

En verder 
Op de site van onze school hebben we een bericht geplaatst met nuttige links die wij ontvangen van 
docenten, leerlingen, ouder(s)/verzorger(s) en stichting LVO. De lijst is zeker niet compleet, maar 
wordt wel dagelijks aangevuld met nieuwe tips. Ook ter voorbereiding op je toetsweek en de 
eindexamens staat hier zeer nuttige informatie bij. De link naar deze pagina is 
https://www.groenewald.nl/onderwijs-op-afstand/ 
 
Zieke leerlingen 
Het is cruciaal dat je ouders je ziekmelden indien je niet aanwezig kunt zijn. Ook in deze bijzondere 
tijd blijven namelijk de regels uit het PTA-reglement en examenreglement gelden.  Leerlingen die dus 
niet afgemeld zijn, zijn ongeoorloofd afwezig met alle gevolgen van dien.  
Indien een eindexamenleerling op de dag van een toets ziek is, vragen we jullie de ziekmelding per 
telefoon te doen (046-4332820). Indien je langer ziek bent, willen je vragen dit elke dag te melden. 
 
We wensen jullie allemaal heel veel succes.  
 
Mocht je naar aanleiding van dit bericht nog dringende vragen hebben, neemt u dan gerust contact 
op de coördinator/teamleider van jouw afdeling. 
L. Vallen, vmbo-basis/kader 3 en 4 (l.vallen@stichtinglvo.nl) 
A. Juriën, vmbo-t 3 en 4 (a.jurien@stichtinglvo.nl) 
R. Vantilt, havo 3 t/m 5 (r.vantilt@stichtinglvo.nl) 
T. Beij, vwo 3 t/m 6 (t.beij@stichtinglvo.nl) 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Elma Janssen, directeur 

https://www.groenewald.nl/onderwijs-op-afstand/
mailto:l.vallen@stichtinglvo.nl
mailto:a.jurien@stichtinglvo.nl
mailto:r.vantilt@stichtinglvo.nl
mailto:t.beij@stichtinglvo.nl

