
 

 

Aanpassingen wijze van afname schoolexamens 
in verband met richtlijnen RIVM 
 
 
 
 
Beste examenkandidaten en hun ouder(s), 
 
Gezien de huidige situatie heeft de examencommissie een aantal wijzigingen 
moeten maken voor de wijze van afname van de schoolexamens die maandag 23 
maart gaan starten. We hebben een nieuwe procedure gemaakt en hiervan willen 
we jullie graag op de hoogte brengen. In deze brief melden we eerst een aantal 
algemene aanpassingen en in de andere bijlagen vind je de aanpassingen 
betreffende Nederlands debat en Engels mondeling. Over de mogelijke 
aanpassingen voor het afnemen van het PO Scheikunde volgt later bericht. 
 
Voor de leerlingen die naar school komen hebben we de volgende procedure 
ingesteld. Zorg dat je ongeveer 30 minuten, maar ten minste 15 minuten voor 
aanvang van het examen op school bent en neem plaats in de aula. Hou hierbij ten 
minste 1,5 afstand van elkaar. Er is toezicht in de aula op het handhaven hiervan. 
Leerlingen worden door degene die toezicht houdt in groepjes van 5 naar de LO-zaal 
gestuurd waar alle schriftelijke examens zullen plaatsvinden. Voordat de leerlingen 
naar de LO-zaal gaan wassen ze de handen. In de LO-zaal krijgen de leerlingen het 
examen uitgedeeld. De surveillanten doen dit met handschoenen aan. Na afloop van 
ieder examen worden alle tafels en stoelen gereinigd.  
 
 
We beseffen dat er veel stress en onzekerheid heerst bij de leerlingen. Daarom 
geven we alle leerlingen de mogelijkheid tot het nemen van pauzes. Hiervoor wordt 
lokaal 10 ingericht. Een leerling kan tijdens het examen vragen om een pauze. Dit 
gaat als volgt in zijn werk. Wanneer een leerling een pauze wil, steekt hij zijn hand 
op en meldt dit bij de surveillant. Deze zal met hem meelopen naar lokaal 10 waar 
een andere surveillant op hem zit te wachten. In lokaal 10 kan de leerling even tot 
rust komen. Wanneer het weer gaat, brengt de surveillant de leerling terug naar de 
gymzaal.  
 
Na afloop van het examen zullen de leerlingen ook weer in groepjes van 5 gevraagd 
worden de examenzaal te verlaten. Je pakt je spullen en je jas en verlaat het 
schoolterrein. Als je later die dag nog een examen hebt, kan je in de aula of buiten 
pauzeren, uiteraard weer rekening houdend met 1,5 meter afstand tot anderen. 
 
  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
We willen benadrukken dat leerlingen met ziekteverschijnselen niet naar school 
mogen komen. Als er toch leerlingen met ziekteverschijnselen komen, worden deze 
door de schoolleiding naar huis gestuurd. Leerlingen die ziek zijn of 
ziekteverschijnselen vertonen moeten voorafgaand aan ieder examen worden 
ziekgemeld. Je ouder belt naar school en vraagt naar mevrouw M. van Horik. Voor 
deze leerlingen wordt een passende wijze gezocht om het gemiste schoolexamen in 
te halen. Zoals gisteren door de minister is meegedeeld, is hiervoor meer tijd 
beschikbaar.  
 
Hopelijk zijn we in deze brief volledig geweest, maar mocht er toch nog iets 
onduidelijk zijn dan kunt u contact opnemen met mw. M. van Horik via 
m.vanhorik@willibrordgymnasium.nl. 
 
Veel succes met voorbereiden.  
 
M. van Horik  
 
Bijlage:  

- Afwijkende wijze van afname Debat (Nederlands) 
- Afwijkende wijze van afname Mondeling Engels 


