
Beste examenklas-leerling,  

Zoals jullie weten is de school vrij van leerlingen om verspreiding van het Covid-19 virus tegen te 

gaan/vertragen. De minister van onderwijs heeft tegelijkertijd besloten om de (school)examens door 

te laten gaan opdat niemand studievertraging hoeft op te lopen door deze crisis. Als gevolg van deze 

beslissing dient dus het PTA voor het examen te zijn afgerond. Om deze reden zullen jullie in de 

komende tijd enkele PTA’s op school dienen te maken om je examendossier te vervolmaken. Waar 

het dus het niet bezoeken van het schoolgebouw betreft zijn jullie op deze momenten de 

uitzondering. Daarom dienen wij ons wel te houden aan de geldende gezondheidsvoorschriften  en 

rijksmaatregelen, zowel tijdens de toetsmomenten als ervoor en erna. Hieronder worden deze 

uitgelegd: 

• Blijf thuis bij klachten van neusverkoudheid of hoesten, keelpijn of koorts 

• Bij plotseling hoesten/niezen doe je dit in de ellenboog 

• Neem papieren zakdoekjes mee 

• Ontsmet je handen bij het pompje 

• Neem je eigen pennen (voldoende) en eventueel andere benodigdheden mee want er wordt 

niets geleend 

• Houdt tenminste 1,5 meter afstand van elkaar, ook van de docent 

• Verzamel je niet in groepen groter dan 3 personen  

• Loop gelijk naar het lokaal waar je moet zijn en kies in het lokaal een vrije tafel zo ver 

mogelijk achterin het lokaal zodat mensen zo weinig mogelijk bij elkaar langs lopen zodra ze 

in het lokaal zijn. 

• In lokalen bevinden zich niet meer dan 15 personen, volg de instructies van de surveillant 

• Toetsen liggen al klaar op het bureau. Na afloop laat je deze toets afgedekt liggen op de hoek 

van je tafel en kun je vertrekken (tenzij de surveillant anders heeft bepaald). Loop niet gelijk 

achter een vertrekkende leerling aan maar houdt afstand  

• Ook bij vertrek gelden de regels van verzamelen en afstand houden 

• Bij vertrek verlaat je het gebouw, je blijft dus niet binnen wachten 

• De conciërge en docenten houden toezicht op het naleven van deze regels 

Door je te houden aan deze voorwaarden kunnen wij op verantwoorde wijze het PTA met jullie 

afronden.  

Met vriendelijke groeten, 

De examencommissie, 

Dhr. H. de Jong 
Dhr E. Elsinga 
 

 


