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Aan de leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) van klas 4
Deventer, 1 april 2020

Betreft: schoolexamens

Beste leerlingen, ouder(s)/verzorger(s) van klas 4,
In de persconferentie van gisteravond meldde het kabinet dat de landelijke maatregelen tot en
met 28 april a.s. worden verlengd. Voor alle scholen geldt dat het onderwijs op school tot en
met de meivakantie, dus tot 6 mei a.s. wordt opgeschort.
Voor de examenleerlingen betekent dit dat de schoolexamens voor een deel op afstand
worden afgenomen. Voor een aantal toetsen is het echt noodzakelijk dat ze op school worden
afgenomen. De toetsen die op school plaatsvinden voor 4 basis zullen vanaf vrijdag 3 april in
het rooster op Zermelo en SOMtoday zichtbaar zijn, de toetsen voor 4 kader en 4 mavo vanaf
8 april. Mentoren leggen telefonisch of via Teams aan hun leerlingen van klas 4 het
toetsrooster uit.
Daarnaast:
• Praktische opdrachten, mondelingen, etc. worden door de vakdocenten om de
schriftelijke toetsen heen gepland. Leerlingen ontvangen hierover via de mentor en/of
de vakdocent bericht.
• Voor sommige leerlingen geldt dat er ook inhaalwerk gedaan moet worden.
Vakdocenten en mentoren maken hiervoor aparte afspraken met de leerling.
• Om een diploma te kunnen behalen, moeten examenleerlingen een loopbaandossier
hebben gemaakt. Hier kan thuis aan gewerkt worden tot uiterlijk 1 juni.
• Leerlingen van 4 kader en 4 mavo kunnen tot 10 april inschrijven via Itslearning om
aan een herkansing Engels leesvaardigheid periode 7 deel te kunnen nemen.
Voor de toetsen die op school worden afgenomen gelden de RIVM-richtlijnen.
Alleen leerlingen en docenten die volledig klachtenvrij zijn voor wat betreft neusverkoudheid,
hoesten, keelpijn en koorts worden op school toegelaten. Wij verwachten dat iedereen hierin
zijn verantwoordelijkheid zal nemen. Echter, in deze periode zal een aantal leerlingen
hooikoorts hebben. Er zijn nu al pollen in de lucht en dat zal de komende periode alleen maar
toenemen. Wij zijn niet in staat om onderscheid te maken tussen verschillende soorten
niesbuien. Ook leerlingen die ten gevolge van hooikoorts niezen, blijven thuis. Als je op school
tekenen van verkoudheid vertoont, zul je naar huis worden gestuurd.
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Wellicht ten overvloede: neem persoonlijke hygiëne in acht en beweeg je op school volgens
de regels van ‘social distancing’. De klapdeuren zullen open staan. Er zal disinfectie voor de
handen worden aangeboden. Vermijd gebruik van de trapleuningen. De lift mag door een
persoon tegelijk worden gebruikt.
Gang van zaken rondom afname toetsen
De toetsen worden afgenomen in leslokalen op verschillende verdiepingen in de school. Zie
hiervoor bijgaand toetsrooster. Let op: in dit toetsrooster staan alleen de schriftelijke
toetsen die op school worden afgenomen.
De lokalen zijn ingericht volgens de voorschriften van het RIVM. Er zal een afstand van 1,5
meter tussen de leerlingen in acht worden genomen. In reguliere lokalen zitten maximaal 12
leerlingen. Leerlingen die er niet zijn dienen zich ziek te melden via
info.demarke@ettyhillesumlyceum.nl.
De surveillant geeft bij binnenkomst aan waar je moet gaan zitten. Je kunt alleen plaats nemen
achter een tafel waar een toets ligt. De toets ligt omgekeerd klaar op tafel. Je mag deze pas
omdraaien als de surveillant het sein geeft. Iedereen dient de instructie van een surveillant
direct op te volgen. Kom op tijd. Kijk goed in het rooster.
Als je klaar bent met je toets, moet je het lokaal verlaten. Dit in tegenstelling tot wat je
gewend bent. Dit mag vanaf een half uur na aanvang van de toets tot 10 minuten voor het
einde van de toets. Als je klaar bent, laat je je werk omgedraaid op de bank liggen, inclusief
de opgaven.
De leerlingen die bij het einde van de toets nog in het lokaal zijn, verlaten dit lokaal op
aanwijzing van de surveillant per rij. De surveillant verzamelt na afloop het werk.
Om het maken van de toetsen zo veilig mogelijk te maken voor leerlingen en docenten vragen
we jullie om als volgt te handelen:
• Ga bij binnenkomst direct naar je kluis om spullen op te bergen en ga daarna direct
naar je lokaal. Blijf niet in de hal hangen. De lokalen zijn 15 minuten voor aanvang van
een toets geopend.
• Het is niet toegestaan om met een jas aan de klas te betreden. Kom je met een jas
aan bij het lokaal, dan wordt je door de docent teruggestuurd om je jas in je kluis te
doen.
• Mocht je je telefoon nog bij je hebben, dan gaat deze in de telefoontas.
• Ga direct zitten aan een tafel waar een toets klaarligt; de overige tafels mogen niet
gebruikt worden, schuif niet met het meubilair.
• Als je klaar bent en weg mag, blijf dan niet hangen in de hal of voor de school;
• Ga direct naar buiten en naar huis.
• Was geregeld je handen, we zorgen ervoor dat de zeepdispensers in de toiletten zijn
gevuld.
• Gebruik vooral je gezonde verstand!
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Voor het behalen van je diploma moet je hebben voldaan aan alle examenonderdelen van het
schoolexamen. Zodra de zak/slaagregeling bekend is zullen we jullie hiervan op de hoogte
brengen.
Tot zover de informatie voor nu. Heb je vragen, neem dan contact op met je mentor.
Veel succes met de voorbereiding voor de laatste toetsen!
Met vriendelijke groet,
Maaike Morsink
Directeur De Marke
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