Beste bovenbouwleerlingen havo en vwo,
De tweede toetsperiode staat op het punt te beginnen. Het lijkt ons zinvol jullie nog even te
wijzen op een aantal regels die belangrijk zijn. Voor alle officieel geldende regels verwijs ik
jullie naar het schoolexamenreglement 4, 5 havo en 4, 5, 6 vwo 2020-2021. Dit reglement
kunnen jullie achter in het PTA of op de website van het Zaanlands Lyceum vinden.
Mobiele telefoon & elektronische apparatuur
Het is onder geen enkel beding toegestaan tijdens de toetsen van het SE een mobiele
telefoon bij je te dragen, ook niet als het toestel is uitgeschakeld. Indien wordt vastgesteld
dat je toch een mobiele telefoon bij je draagt, wordt aan de betreffende toets het cijfer 1.0
toegekend. Dit geldt ook voor andere elektronische apparatuur (zoals bijvoorbeeld een
smartwatch), waarvan niet op het schoolexamen of op de schoolexamenenvelop staat
vermeld dat die is toegestaan. Leg je mobiele telefoon dus in je kluisje en doe
een analoog horloge om, zodat je je eigen tijd in de gaten kunt houden. Je mag ook niet
voorafgaand aan de toets je telefoon inleveren bij de surveillant.
Aanvang van de toets
Indien je meer dan 30 minuten na aanvang van de toets verschijnt, word je niet meer
toegelaten tot deze toets. Aan de toets wordt het cijfer 1.0 toegekend. Zorg er dus voor dat
je ruim op tijd in het lokaal aanwezig bent.
Einde van de toets
Aan het eind van je toets controleer je of op alle antwoordblaadjes je naam staat. Al het werk
laat je vervolgens op je tafel liggen. Opgaven bovenop en antwoordenbladen onderop. Als je
hiermee klaar bent, blijf je rustig op je plek zitten en wacht met opstaan totdat de surveillant
je toestemming heeft gegeven het lokaal te verlaten. Tijdens de eerste 30 en de laatste 20
reguliere minuten van een toets mag je het lokaal niet verlaten.
Naslagwerk
Als je bij een toets je eigen naslagwerk mag gebruiken, zorg er dan voor dat deze in
onberispelijke staat verkeert. De surveillanten zullen namelijk deze boeken controleren en
mocht er extra informatie in staan dan wordt dat gezien als fraude. Volgens het reglement
wordt aan de betreffende toets dan het cijfer 1.0 toegekend. Je mag bij je toetsen een eigen
woordenboek Nederlands gebruiken (voor uitzonderingen hierop verwijzen wij je naar het
PTA).
Ziek
Indien je wegens ziekte een toets niet kunt maken, wordt de school uiterlijk 15 minuten voor
aanvang van de toets per e-mail (ziekmelden@zaanlands.nl) of telefonisch (075-6170055)
op de hoogte gesteld. Daarnaast nemen je ouders uiterlijk voor 16.00 uur telefonisch contact
op met school om de absentie door ziekte te bevestigen. Indien je niet op deze wijze bent
ziekgemeld, wordt aan de betreffende toets het cijfer 1.0 toegekend. Een afspraak onder
schooltijd (bv. met een arts of tandarts, rijles) wordt niet beschouwd als ziekte en geldt als
ongeoorloofde absentie. Als je langer dan één dag ziek bent, moet je iedere volgende dag
op dezelfde wijze worden ziekgemeld. Als je wegens ziekte in de loop van een toetsdag naar
huis wilt gaan, meld je je bij de eindexamensecretaris (de heer P. Snoek) of de
afdelingsleider/leerjaarbegeleider van jouw leerjaar alvorens je naar huis gaat.
Corona
Als je thuis moet blijven omdat je een coronatest moet ondergaan, bellen je ouders met de
receptie en melden wanneer de test afgenomen gaat worden. Tot deze testdatum blijf je
thuis, er hoeft niet dagelijks een afmelding via de receptie gedaan te worden. Direct nadat
de testuitslag bekend is geworden, neem je contact op met je leerjaarbegeleider. Bij een

negatieve test maak je de volgende dag weer toetsen. Bij een positieve uitslag bespreek je
het vervolgtraject met je leerjaarbegeleider.
Rest ons nu niets anders dan jullie, ook namens alle docenten en medewerkers van het
Zaanlands Lyceum, heel veel succes te wensen bij het maken van de komende toetsen.
Met vriendelijke groet, mede namens de leerjaarbegeleiders,
Dick Schallig
afdelingsleider havo

en

Maarten Prot
afdelingsleider vwo

