
Bijlage: Voorzorgsmaatregelen voor / tijdens de toetsen – 24 maart 2020 

 
Tijdens de persconferentie van gisteravond, waarin de Corona-maatregelen 

vanuit de overheid zijn aangescherpt en waarin de maatregelen zijn verlengd tot 
1 juni 2020, is ook vermeld dat er voor scholen nog steeds iets andere afspraken 
gelden, in ieder geval als het gaat om examenleerlingen en hun schoolexamens.  

 
Daarom is het van groot belang dat ook het Leidsche Rijn College ervoor zorgt 

dat we de schoolexamens voor de H5- en V6-leerlingen op een goede, veilige en 
schone manier laten plaatsvinden. Daarvoor hebben we de volgende afspraken 
gemaakt, waarbij het van het allergrootste belang is dat alle examenleerlingen 

zich aan deze afspraken houden.  
 

Voordat de schoolexamens starten: 
 

 Leerlingen komen naar school, houden op het schoolplein ook 1.5 meter 

afstand en gaan dan één voor één naar binnen. 
 De ingang van het schoolgebouw is voor deze toetsweek de ‘Via Nova-

ingang’, aan de zijkant van het gebouw; via de draaideur kunnen de 
leerlingen naar binnen, één persoon tegelijk. 

 De lokalen waar de toetsen plaatsvinden zijn 20 minuten voor de start van 
de schoolexamens al open. 

 Eenmaal in het schoolgebouw lopen leerlingen meteen door naar het lokaal 

waar ze de toets hebben; buiten de lokalen staan kapstokken waar de 
jassen opgehangen moeten worden. Daarna gaan de leerlingen het lokaal 

in en gaan ze meteen op hun plaats zitten. Surveillanten zullen de 
leerlingen aangeven waar ze moeten plaatsnemen. Denk hierbij 
voortdurend aan de 1.5 meter afstand. 

 Op de bankjes liggen al dichtgevouwen blaadjes met daarin de toets; deze 
blaadjes mogen niet geopend worden tot de start van de toets 

(aangegeven door de surveillant). 
 Ook liggen op de bankjes als hulpmiddelen als atlas en Binas. 
 Tassen zullen leerlingen bij hun tafeltje moeten houden; bij voorkeur 

hangen zij de tas aan hun stoel. Mobiele telefoons en horloges in 
(afgesloten) afgesloten tas. 

 Totdat de surveillanten aangeven dat de toets begint, blijven leerlingen op 
hun plaats zitten. 

 

Tijdens de schoolexamens: 
 

 Leerlingen krijgen het signaal van de surveillant dat ze met het 
schoolexamen mogen starten. 

 Leerlingen kunnen in Zermelo zien in welke lokalen ze de toetsen hebben; 

leerlingen met extra tijd zitten niet in aparte lokalen. 
 In een lokaal zitten leerlingen met minimaal 1.5 meter afstand van elkaar 

en van de surveillant. 
 Tijdens het maken van de toetsen willen we zo weinig mogelijk geloop in 

het lokaal; dit houdt in dat toiletbezoek tijdens de toetsen niet is 

toegestaan. 
 Om het geloop verder te beperken, moeten leerlingen tot het einde van de 

toets (in de meeste gevallen 90 minuten) op hun plek blijven zitten. 



 Eten tijdens de toetsen is niet toegestaan; een flesje drinken mag je wel 

meenemen. 
 

Klaar met de schoolexamens: 
 

 Gebruikte spullen (pen, potlood e.d.) in tas stoppen en één voor één naar 

de tafel van de surveillant lopen. 
 Inleveren bij de surveillant: opgavebladen, gemaakte toets, kladblaadjes 

en hulpmiddelen, zoals Binas. 
 Hierna in stilte het lokaal en de school verlaten. 
 Heb je nog een tweede toets dezelfde dag? Je mag in de pauze even 

pauzeren en/of leren tot de tweede toets start: denk aan de 1.5 meter 
afstand! 

 Goed om te weten: de kantine is niet open. 
 
 

Naast bovenstaande aandachtspunten voor leerlingen zullen we ook de 
surveillanten bij de toetsen een aantal duidelijke afspraken meegeven, waarmee 

we een zo veilig en schoon mogelijk gang van zaken bij het maken van de 
toetsen kunnen garanderen. 

 
Al met al: we rekenen uiteraard op jullie volledige medewerking om deze laatste 
schoolexamens op een goede en succesvolle af te ronden. 

 
Heel veel sterkte bij de voorbereidingen! 

 
Examencommissie LRC 
examen@lrc.nl 
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