
 

 

 

 

 

Aanwijzingen voor leerlingen tijdens de toetsweek (11 mei t/m 15 mei). 
    

Lees onderstaande richtlijnen aandachtig door en volg ze op. Let op: als je ziekteverschijnselen vertoont 

kom je niet naar de toets. Wanneer je ziek bent, word je automatisch ingepland voor de inhaaldagen op 

25 t/m 27 mei. Het is dit keer dus niet nodig om een inhaalverzoek te doen via de website. 

 

Voorafgaand aan de toets  

• Je kijkt in het toetsweekrooster via welke ingang je de school binnengaat. Buiten de school staat 

dit ook op borden aangegeven. 

• Je bent minimaal 15 minuten voor aanvang van de toets op school aanwezig en wacht bij 

desbetreffende ingang van de school.  

• Je handelt conform de richtlijnen van het RIVM: dus continu anderhalve meter afstand houden 

tot andere leerlingen en docenten.  

• Ga direct naar het lokaal waar jouw toets wordt afgenomen. Let daarbij goed op de looproutes 

en bijbehorende aanwijzingen. 

• Jassen en tassen mogen niet het lokaal mee in. Deze kun je buiten het lokaal laten staan. 

• Zorg ervoor dat je spullen/jassen niet in contact komen met spullen/jassen van anderen.  

 

Tijdens de toets  

• Je toets ligt al klaar op tafel. Je start pas met het maken van de toets als de surveillant 

toestemming heeft gegeven.   

•  Je mag geen spullen van een ander lenen!   

• Je blijft minimaal het eerste half uur in het lokaal.  

• Als je klaar bent met de toets, controleer je goed of je alle vragen gemaakt hebt, en of overal je 

naam op staat.  

• Na het maken van de toets laat je deze op tafel liggen. De surveillant haalt deze later op.  

 

Na de toets  

• Neem je jas/tas mee en verlaat meteen de school en het schoolterrein.  

• Je verlaat het schoolgebouw via dezelfde weg als je bent binnengekomen en je houdt aan de 1,5 

meter afstand tot anderen, zowel binnen als buiten de school. 

 


