Coronamatregelen en toetsweek
12 januari 2021

Aan alle leerlingen, ouders, verzorgers van:
mavo 4, havo 4, havo 5, atheneum 4, atheneum 5, atheneum 6

Beste leerling, beste ouder(s)/verzorger(s),

Op de persconferentie vanavond heeft premier Mark Rutte bekendgemaakt dat leerlingen van de
examenklassen ook na vandaag les kunnen volgen op locatie. En ook dat examens en tentamens
(lees: schoolexamentoetsen) nog wel op locatie mogen worden afgenomen. Wel moeten leerlingen
die naar school komen uit voorzorg onderling 1,5 meter afstand houden.
Voor het Meander College betekent dit het volgende voor de toetsweek, die morgen begint.







De toetsweek vindt plaats volgens het toetsweekrooster dat wij hebben bekendgemaakt.
Woensdag 13 januari is een overgangsdag, dat is toegestaan en ook met alle Landstedescholen zo afgesproken. De toetsen vinden plaats op de tijden en in de lokalen die op het
rooster staan.
Vanaf donderdag 14 januari nemen wij de toetsen af in andere ruimtes. Wij richten o.m. de
sportzalen, de aula en de dramalokalen in op toetsafnames met tenminste 1,5 meter
afstand tussen de tafels.
Spreiding van de toetsafnames door het gebouw is goed mogelijk, maar vraagt veel van de
logistiek (ruimtes inrichten, surveillanten enz.). Soms zijn er wel vijftien toetsen op
hetzelfde moment. Wanneer we met ruimtes of bemensing niet ‘rond komen’ – dat zal
woensdag blijken – kan het zijn dat een of meer toetsen naar achteren worden verplaatst.
Dat betekent dat er dan een extra dag aan de toetsweek wordt geplakt. Natuurlijk laten wij
dat zo snel mogelijk weten.
Vanaf morgen vragen wij alle kandidaten om zich te houden aan de 1,5 meter afstands- en
de mondkapjesregel. Dat is echt een uitdaging, omdat je vaak ook een pauze hebt tussen
de toetsen en we in pauzes de aula niet beschikbaar hebben. Ga als je binnenkomt direct
naar het lokaal/de ruimte en ga zitten achter een tafeltje. We vragen om je begrip en je
inzet om je aan deze afspraken te houden.

We wensen jou, uw zoon of dochter veel succes bij het leren en maken van de toetsen.

Met vriendelijke groet,
Schoolleiding en examensecretariaat,
Rebecca Baars-Soppe, directeur a.i.
Doede Schregardus, examensecretaris

