
 

 

 

Gedragsprotocol examenkandidaten Meander College 

in verband met Corona 

 

Als je klachten hebt volgens de richtlijnen van het RIVM (neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of 

koorts), dan kom je sowieso niet naar school. 

 

 

Protocol voor examenkandidaten  

Op het moment dat je klachtenvrij de school binnenkomt, verwachten wij van je dat je de volgende 

regels opvolgt: 

1 Voordat je de school binnenkomt, snuit je uit voorzorg je neus. 

2 Als je je neus hebt gesnoten, gooi je het zakdoekje direct in de prullenbak . 

3 Neus gesnoten? Dan eerst handen wassen voordat je naar je lokaal gaat. 

4 Zorg dat je thuis al hebt uitgezocht in welk lokaal jouw toets wordt afgenomen. 

5 Zet je telefoon uit voordat je de school binnenloopt en doe deze in jouw tas. 

6 Houd in elke situatie altijd 1,5 meter afstand van de ander. 

7 Loop direct naar het lokaal.  

8 Neem je tas en je jas mee naar het lokaal. 

9 Zet je tas op de grond naast je eigen tafel. 

10 Hang je jas op aan je eigen stoel. 

11 Als je klaar bent met de toets, leg je de toets omgekeerd op de hoek van je tafel. 

12 Loopt vervolgens direct het lokaal uit. Neem je tas en jas mee. 

13 Pas als alle leerlingen het lokaal uit zijn, verzamelt de surveillant de gemaakte toetsen. 

14 Als je verder geen toets meer hebt, ga je meteen naar huis. 

15 Als je nog een toets hebt, ga je in de aula zitten en houd je minimaal 1,5 meter afstand 

tot anderen. 

 

Protocol voor examenkandidaten CPE (centraal praktisch eindexamen) Tekenen 

1 Alle bovenstaande regels gelden ook. 

2 Voor de start en tussentijds was je nog eens extra je handen in het lokaal. Er staan extra 

zeepdispensers en tissues. 

3 Houd altijd 1,5 meter afstand. 

4 Leerlingen houden om de beurt pauze en brengen die in de aula door. 

5 Ook de docent zal afstand houden. Communiceer duidelijk met haar wanneer je 

behoefte aan overleg hebt.  

  



 

 

 

Aandachtspunten 

- Als je in de TW3 een toets mist, dan behoud je het recht op een herkansing. 

- Neem gerust contact op met je teamleider of mentor als je nog vragen hebt. 

- Wij nemen extra hygiënemaatregelen in het gebouw. 

- Ter informatie nogmaals het tijdpad van alle activiteiten voor de komende vijf weken. 

- Vragen of onduidelijkheden? Stuur een mail naar dschregardus@meandercollege.nl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum activiteit Tijdstip 

Ma 23 mrt Individuele inhaaltoetsen en CPE  

Di 24 mrt Individuele inhaaltoetsen en CPE  

Wo 25 mrt Individuele inhaaltoetsen en CPE  

Do 26 mrt Individuele inhaaltoetsen en CPE  

Vr 27 mrt TW3 ex.kl.  

Ma 30 mrt TW3 ex.kl.  

Di 31 mrt TW3 ex.kl.  

Wo 1 apr TW3 ex.kl.  

Do 2 apr TW3 ex.kl.  

Vr 3 apr TW3 ex.kl.  

Ma 6 april Deadline inleveren resultaten tw3 exkl 12:00 

Di 7 april Inschrijving herkansingen 12:00 

Wo 8 april Inleveren herkansingen 12:00 

Do 9 april herkansingen 12:00 

Vr 10 april Goede Vrijdag  

Ma 13 april Tweede paasdag  

Di 14 april Deadline inleveren resultaten tw3 ex.kl. 12:00 

Wo 15 april   

Do 16 april 
  

Vr 17 april 
  

Ma 20 april Ondertekenen SE door ex.LL. 09:00 

Di 21 april   

Wo 22 april BRON melding 14:00 

Do 23 april   

Vr 24 april    
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