
 

 

 

 

Aan:   Alle examenleerlingen 

Betreft:  aanvullende hygiënevoorschriften 

Datum: 23 maart 2020 

 

 

Beste examenleerlingen, 

 

Het zijn bizarre en gespannen tijden. En daar komt voor jullie dan nog het schoolexamen bo-

venop. Toch adviseer ik je om alles op alles te zetten. Wat de overheid verder nog gaat beslis-

sen als de pandemie niet afzwakt is onduidelijk. Hoe eerder jij het PTA hebt afgerond des te 

meer zekerheid. Dus zet ‘m op! 

 

Ik heb nog laatste maatregelen en instructies voor iedereen om de veiligheid optimaal te be-

waken. Lees ze en houd je er aan. 

 

1. Lees nogmaals de e-mail van 18 maart over de start van de schoolexamens. De belangrijk-

ste onderdelen hierin zijn: 

A. Het afnemen van de schoolexamens zal binnen de richtl ijnen van de RIVM plaats-

vinden. Iedereen zit op ruime afstand van elkaar. Niet veel leerlingen in één ruimte. 

Na elk schoolexamen worden de tafels, deurklinken, e.d. schoongemaakt.   

B. Je moet klachtenvrij zijn om deel te nemen! Heb je dus klachten of ben je ziek, 

meld je dan van te voren af.  

 Voor het vmbo doe je dat bij de examencommissie (per mail of telefoon) . 

 Voor de havo en vwo bij je mentor of bij de receptie van de school  tussen 8.00 

en 12.00 uur. 

 Niet afmelden betekent ongeoorloofd afwezig.  

C. Behoor je tot een risicogroep (gezondheidsproblemen, luchtwegproblemen, e.d.) , 

neem dan per e-mail contact op met de examencommissie (vmbo) of de teamleider, 

mw. Terborg/ mw. Cats (voor de havo en het vwo), voor maatwerkafspraken. Het 

adres van de examencommissie voor het vmbo staat in het PTA. Voor de havo en vwo 

mail je zowel naar wytg@zaam.nl als pacs@zaam.nl.  

 

2. De aanvullende maatregelen.  

 Je wast je handen voordat je de ruimte betreedt. De toiletten zijn open. Houd ook in 

de toiletten afstand.  

 De leerlingen betreden 1 voor 1 de zaal met gepaste afstand tot elkaar (minimaal 1,5 

meter). 

 Houd voldoende afstand tot elkaar in school: geen hug, box, high five, etc. 
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 Je neemt je eigen pen, potlood, rekenmachine mee en heb je zelf thuis al schoonge-

maakt. 

 Je toont zelf je spullen aan de surveillanten (woordenboeken, rekenmachine, etc.)  

 Je zet zelf je rekenmachine in de examenstand (havo en vwo; instructie volgt).  

 Je bewaart je jas, tas, telefoon, e.d. in je kluisje. Niet mee het lokaal in! Laat je tele-

foon anders thuis.  

 Je levert na afloop zelf je werk in: je legt het werk in de daartoe bestemde bak, ge-

sorteerd op opgaven, gemaakt werk naar docent, en kladpapier . 

 Ga meteen na afloop naar huis. 

 Heb je twee schoolexamens op één dag: blijf in die tijd in de school op de gepaste af-

stand van elkaar.  

 Wij zorgen voor flesjes water. 

 

Het hele docententeam staat achter jullie. Weet dat!  

 

Met vriendelijke groet! 

Freek op ’t Einde, rector.  


