
 

 

Betreft: informatie schoolexamens 14 t/m 22 april 2020 

 

Haarlem, 8 april 2020 

Beste ouder(s), verzorger(s) & leerlingen van leerjaar 4, 

Deze brief bevat heel belangrijke informatie over het maken van schoolexamens op 

school. Lees deze brief met uw zoon/dochter heel goed door. 

In de periode van 14 t/m 22 april zullen op school PTA-toetsen (Programma van Toetsing en 

Afsluiting) worden afgenomen die nog horen bij het schoolexamen. Het gaat hierbij om PTA-toetsen 

die niet op afstand afgenomen kunnen worden. PTA-toetsen die op afstand afgenomen kunnen 

worden, worden door de docent zelf ingepland met de leerling(en). Reguliere lessen komen vanaf 

dinsdag 14 april te vervallen. 

De PTA-toetsen die op school afgenomen worden komen in magister te staan. De docent zet in 

magister welke lesstof hiervoor geleerd moet worden. Als er nog vragen zijn over de lesstof, neem 

dan zo spoedig mogelijk contact op met de docent via magisterberichten.  

Instructies voor het maken van een schoolexamen op school 

• Zorg ervoor dat je 15 minuten voor de start van de toets aanwezig bent op school. 
 

• Houd 1,5 meter afstand van andere leerlingen en van medewerkers van het Haarlem 
College. Dit geldt voor alle plekken op school; buiten, op de trappen,  in de gangen en in het 
lokaal. 

 

• Ga direct naar het lokaal waar je de toets hebt. Let op: staan er meerdere lokalen bij dan 
staat bij de informatie over de lesstof in welk lokaal jij moet zijn.  
 

• Blijf niet hangen in de hal, in de gangen of op het dek. 
 

• Neem zelf een pen mee en alle andere spullen die je nodig hebt voor een bepaald vak.  In 
magister staat bij de toets wat je mag gebruiken. 
 

• Heb je een zorgkaart neem die dan mee en leg die tijdens de toets op je tafel. 
 

• Eten en drinken is niet toegestaan. 
 

• Tassen, jassen ed. houd je bij je. Je maakt geen gebruik van de kluisjes.  
 

• Jouw telefoon doe je uit en stop je in jouw tas of jas. Je maakt geen gebruik van de 
telefoontassen in het lokaal. Je mag je telefoon niet op de tafel leggen. Je telefoon staat uit! 
 

• Je gaat zitten op de aangewezen plek in het lokaal.  
 

• Als je klaar bent met de toets laat je die omgedraaid liggen op de tafel.  
 

• De surveillant geeft aan wanneer je het lokaal mag verlaten. Denk ook dan aan de 1,5 meter 
afstand. 
 

• Als je het lokaal hebt verlaten ga je door de hoofdingang van de school naar buiten en ga je 

meteen weer naar huis.  

 



 

Maatregelen op school 

Voor, na en tijdens de toetsen zullen alle richtlijnen van het RIVM strikt in acht worden genomen.  

• Iedereen houdt 1,5 meter afstand van elkaar. 

• In een lokaal zitten maximaal 6 leerlingen en 1 surveillant. Ook hierbij is rekening gehouden 

met minimaal 1,5 meter afstand.  

• Een surveillant loopt niet rond. Er is geen mogelijkheid voor het stellen van vragen tijdens 

een toets. 

• Het lokaal en alle gebruikte materialen worden vóór en ná de toets gedesinfecteerd.  

• Het rooster is zo gemaakt dat er op elk moment maar een klein aantal leerlingen en 

medewerkers in school en op het schoolterrein aanwezig zijn.  

 

Als je ziek of verkouden bent, kom dan niet naar school. Ook niet als je je verder goed voelt maar 

wel ‘snottert’. Belangrijk: zorg dat je dan voor de start van het schoolexamen telefonisch bent ziek 

gemeld door je ouder(s) of verzorger(s). Bellen moet dan naar het nummer van school: 023-5311572. 

Je moet de toets dan op een later moment inhalen. Ben je zonder geldige reden of zonder afmelding 

afwezig, gelden de regels van het examenreglement en volgt een reglementaire 1. Dus tijdig ziek 

melden is belangrijk juist in deze bijzondere situatie.  

 

Als we ons allemaal houden aan de instructie en genomen maatregelen, kunnen we met z’n allen 

zorgen voor een veilig verloop van de resterende schoolexamens. Ik wens jullie, ook namens het hele 

Haarlem College team, alvast heel veel succes met de voorbereidingen en de schoolexamens zelf. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

M. Teulings 

Directeur Haarlem College 


