
 
Regels bij de afname van SE-toetsen i.v.m. Corona-virus – maart/april 2020 
 

1. De toetsen worden in de LO-zalen afgenomen. 
2. Bij grote groepen worden extra lokalen ingezet. 
3. De LO-zalen en de lokalen zijn volgens de richtlijnen van het RIVM ingericht. 
4. Je mag de school alleen betreden op 1,5 meter afstand van elkaar, en zorgt ervoor 

dat je die afstand tot elkaar ook behoudt in de school. 
5. Zorg dat je 10 minuten voor het begin van een toets aanwezig bent. 
6. De zitting van de toets start en eindigt op de geplande tijden. 
7. Leerlingen worden onder begeleiding in groepen van 4/5 binnengelaten (met 1,5 

meter afstand tot elkaar) en naar de LO-zalen begeleid. 
8. Mobiele telefoons, smartwatches, iPads en andere digitale hulpmiddelen zijn niet 

toegestaan. Zet deze uit, doe ze in je tas/jas.  
9. Jassen en tassen worden verspreid (met 1,5 meter afstand) neergelegd in de LO-

zaal/lokaal/tussengang van de gymzalen gelegd. Zorg dat je warme kleding aan hebt, 
het kan koud zijn in de LO-zaal. 

10. Als je één van deze apparaten (zie bij 8) bij je hebt (op je lijf) tijdens de toets, dan is 
dit een onregelmatigheid (zie artikel 6, examenreglement).   

11. Neem plaats achter een tafel en ga niet meer van je plek af. 
12. Ben je een leerling die recht heeft op extra faciliteiten, dan neem je achter in de LO-

zaal plaats. Als er een speciaal lokaal voor jou ingericht wordt, dan laten we dat tijdig 
weten. 

13. Als je te laat binnenkomt, neem je zwijgend plaats op de aangewezen plek. Je krijgt 
geen extra tijd. 

14. Wanneer je klaar bent met de toets, mag je de toetsruimte verlaten. 
15. Gezien de situatie is toiletbezoek in principe niet toegestaan. Houd daar rekening 

mee. In noodgevallen steek je je vinger op en wacht je op een signaal van een van de 
surveillanten. 

16. In verband met de situatie zullen tafels en toiletten tussen de toetsen door extra 
schoongemaakt worden. 

17. Er wordt niet gesnoept of gegeten tijdens de toetsen, water drinken mag wel. 
18. Als je tussentijds klaar bent, lever je het werk in bij een surveillant. Je bent altijd zelf 

verantwoordelijk voor het inleveren van je werk.  
19. Als je aan het eind van de zitting klaar bent, dan leg je opgaven en antwoorden 

omgekeerd op je tafel, zodat de surveillanten kunnen zien dat je klaar bent. De 
surveillanten komen het werk ophalen. Wacht op een sein tot je het lokaal/de zaal 
mag verlaten. Dit mag alleen met 1,5 meter afstand tot elkaar. 

20. Als de toets ten einde is ga dan meteen naar buiten. Je mag niet in het gebouw 
blijven hangen. 

 



P.S. Ben je een leerling die de toets op een computer maakt, dan moet je het werk zowel op 
een USB-stick als op het bureaublad opslaan. Het werk wordt daarna geprint door iemand 
van het ondersteuningsteam of bij iemand van de schoolleiding. 

 
 


