Zaandam, 19 maart 2020

Beste leerlingen,
Gisteren hebben jullie een brief gehad over toetsperiode 3. Hieronder proberen wij
meer duidelijkheid te scheppen over de organisatorische gang van zaken. Heb je na
het lezen van deze brief nog vragen, schroom niet te mailen naar dhr. Paap (havo)
j.paap@zaanlands.nl of dhr. Snoek (vwo) p.snoek@zaanlands.nl.
Met hartelijke groet,
S.J. Paap en P. Snoek

Richtlijnen RIVM
Vanuit het RIVM is een aantal richtlijnen uitgevaardigd, die wij zullen naleven bij het
inrichten van toetsperiode 3:
•

•

•
•
•

Wij zorgen bij het maken van toetsen voor een afstand van minimaal 1,5 meter
tussen de leerlingen. Daartoe richten wij de gymzalen en de O00-lokalen in.
Deze ruimtes bieden daarvoor de beste mogelijkheden. Er wordt een beperkt
aantal leerlingen in deze ruimtes geplaatst. Wij gaan ervan uit dat een ieder
buiten de schoolexamens om ook deze afstand tot elkaar bewaart.
Tijdens pauzes verwachten we van een ieder verantwoordelijk gedrag. Houd
ook op deze momenten voldoende afstand tot elkaar. De kleine aula,
kluizengang en schoolplein is dan beschikbaar, alsmede de toiletgroepen bij
de gymzalen. De rest van schoolgebouw is niet toegankelijk.
Blijf thuis bij klachten van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts.
Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog en gebruik papieren
zakdoekjes.
Schud geen handen en houd je handen schoon.

Inrichting Schoolexamenperiode 3 (SE3) en Centraal Schriftelijk Examen (CSE)
Jullie hebben gisteren (18 maart) via Magister een document ontvangen over de
inrichting van de derde toetsperiode. Zoals jullie hebben kunnen zien, zijn er twee
identieke schoolexamenrondes ingericht.
Uitgangspunt is dat jullie alle toetsen in de eerste toetsronde maken. Leerlingen die
alle toetsen in toetsronde 1 hebben gemaakt, kunnen tijdens de tweede toetsronde
twee herkansingen maken.
De tweede toetsronde is mede bedoeld voor díe leerlingen die wegens ziekte niet
aan (een deel van) de eerste toetsronde kunnen deelnemen of conform de RIVMrichtlijnen thuis moeten blijven. Ook deze leerlingen hebben recht op twee
herkansingen. Deze herkansingen kunnen worden ingezet tijdens de tweede
toetsronde of daarna. Als je een herkansing inzet na de tweede toetsronde, dan
bestaat het risico dat je niet alle onderdelen van het PTA hebt afgerond voordat
tijdvak 1 van het CSE is begonnen. Dat betekent dat je niet kunt deelnemen aan één
of meerdere onderdelen van het CSE.

Organisatie toetsweek
Toetsronde 1: maandag 23 maart t/m donderdag 2 april
Toetsronde 2: dinsdag 7 april t/m vrijdag 17 april
Het rooster van deze toetsrondes tref je aan in Magister en op de website van het
Zaanlands.
De SE’s vinden plaats in de gymnastieklokalen en de O00-lokalen.
Voor een goed verloop van de schoolexamens willen wij graag de volgende punten
extra onder jullie aandacht brengen. LEES ZE DUS ZORGVULDIG DOOR.

Hulpmiddelen
Woordenboeken en BINAS
De woordenboeken en BINAS die tijdens het examen gebruikt mogen worden, moet
je zelf voor het schoolexamen meenemen.
Grafische rekenmachine
Bij wiskunde A en B is uitsluitend een grafische rekenmachine toegestaan. Bij
andere vakken is alleen een gewone rekenmachine toegestaan.
Het is verplicht de grafische rekenmachine in de examenstand te zetten.

Kom op tijd!
Als je te laat komt, mag je uiterlijk tot een half uur na het begin van de zitting tot het
examenlokaal toegelaten worden. Je krijgt geen extra tijd en je moet dus je werk
inleveren op het tijdstip dat ook voor de andere kandidaten geldt. Wie meer dan een
half uur te laat is, mag niet meer deelnemen aan de examenzitting. Je mag het lokaal
niet binnen een half uur na het begin van de zitting verlaten.

Ziekte
Onder ziekte wordt verstaan: reguliere ziekmeldingen en afmeldingen conform de
richtlijnen van het RIVM naar aanleiding van de maatregelen coronavirus.
Bij ziekte moet je vóór het schoolexamen begint, dit mededelen aan de dhr. Schallig
(havo) d.schallig@zaanlands.nl of dhr. Prot (vwo) m.prot@zaanlands.nl
Doe dit voorafgaand aan de toets en voor iedere toets opnieuw!
Indien je deelneemt aan de zitting, kan het gemaakte werk achteraf niet ongeldig
worden verklaard wegens ziekte. Wanneer je tijdens een zitting ziek wordt, moet je
dit melden aan één van de surveillanten. Deze surveillant brengt je naar een lid van
de schoolleiding. Samen met hem of haar kun je dan beoordelen of je naar huis zult
gaan of na een korte pauze het werk zult hervatten.

Papier en schrijfgerei
Je mag alleen papier gebruiken dat door de school is neergelegd. Op al het papier
dat je aan het eind van de zitting inlevert, schrijf je rechtsboven je naam, alsmede de
naam van je docent(e). Het werk mag niet met potlood gemaakt worden (dit geldt
niet voor tekeningen en grafieken). Ook het gebruik van correctievloeistof is streng
verboden!
Als je papier, een potlood of iets dergelijks nodig hebt, geef je een teken met je hand
aan een surveillant. Je mag dus niet iets lenen van een buurman en je moet op je
plaats blijven zitten.

Jassen, tassen, telefoons etc.
Je mag geen jassen en tassen meenemen in het examenlokaal. Deze leg je in je
kluisje en blijf daar niet langer dan strikt noodzakelijk is. Houd daar ook voldoende
afstand tot elkaar. Eten en drinken kan je in een doorzichtig plastic tasje meenemen
en naast je tafel leggen.
Het is examenkandidaten absoluut verboden een telefoon of andere elektronische
apparaten (behoudens een rekenmachine) mee te nemen in het examenlokaal.
Overtreding van deze regel kan ernstige consequenties hebben.

Toiletbezoek
Als je tijdens het examen naar het toilet moet, geef je een teken met je hand aan een
surveillant.

Als je je werk af hebt
Schrijf op elk blaadje hoeveel blaadjes je inlevert. Als je drie blaadjes inlevert, noteer
je op het eerste blad 1/3, op het tweede blad 2/3, op het derde blad 3/3.
Kijk het werk goed na als je klaar bent. Je kunt je gemaakte werk op een speciaal
daartoe aangewezen plek neerleggen.
De laatste 20 minuten voor de officiële eindtijd mag je het lokaal niet verlaten. (Het is
voor degenen die nog niet klaar zijn, erg hinderlijk als er de laatste 20 minuten
voortdurend leerlingen het lokaal verlaten.)
Aan het einde van de zitting blijft iedereen zitten en wordt door de surveillanten
verteld hoe het werk ingeleverd moet worden.

