
Protocol Schoolexamens klas 6 

Algemene regels: 

- Houd  1,5 meter afstand van elkaar.  

 

- Blijf thuis wanneer je coronaverschijnselen hebt zoals koorts, hoesten en 

neusverkoudheid. 

 

- Wanneer je ziek bent, willen we dat je dat meldt bij de tutor. In het bijzonder wanneer je 

klachten hebt die wijzen richting een besmetting met het coronavirus. 

 

Regels tijdens de toetsweek: 

- Kom maximaal 15 minuten voor aanvang van de toets op school en ga in het atrium zitten. 

Mocht je eerder op school moeten komen i.v.m. het openbaar vervoer dan ga je ook naar 

het atrium. 

 

- Bij binnenkomst kun je je handen met desinfecterende gel reinigen. Dit is verplicht dus 

maak hier gebruik van! 

 

- De tafels en stoelen in het atrium staan zo opgesteld dat je minimaal 1,5 meter van elkaar 

zit. Verplaats de stoelen niet en bewaar de voorgeschreven afstand. 

 

- Wacht tot de surveillant het teken geeft dat je naar het lokaal mag gaan waar de toets 

plaatsvindt. Houd ook hier de afstand tot elkaar en blijf wachten bij de gele streep tot je 

voorganger een plaats in het lokaal heeft gevonden. 

 

- In het lokaal gaan degenen die het eerst binnenkomen op de achterste rijen zitten;  je vult 

het lokaal dus vanaf achteren op.  

 

- Als je klaar bent met de toets, steek je je hand op om dit aan te geven bij de surveillant. 

Je legt het gemaakte werk omgekeerd op de tafel, het wordt dus niet meteen ingenomen. 

Op een teken van de surveillant verlaat je het lokaal. 

 

- Bij de eindtijd van de toets verlaten de leerlingen die vooraan zitten als eerste het lokaal. 

Je vertrekt één voor één. Let hierbij goed op de instructies van de surveillant. 

 

- Bij toetsen in de gymzaal ga je door de grote deur naar binnen en verlaat je de zaal via de 

kleedkamers. Ook hier geldt dat je niet mag blijven wachten in de kleedkamers of het 

gangetje. 

 

- De toiletruimtes mogen slechts door één persoon tegelijk worden gebruikt. Er hangt een 

bordje aan de buitendeur. Draai dit om bij binnenkomst en vertrek. Houd ook hier 1,5 m. 

afstand tot de deur als je moet wachten. 

 

- Na afloop van de toets verlaat je de school. Het is niet toegestaan in het atrium of op het 

schoolplein te blijven om na te praten. Hier zal door surveillanten op toe worden gezien. 


