
Beste leerling , 
 
Graag goed nota nemen van onderstaande instructies 
 
Corona: 
Let op : 
Ook tijdens de toets week gelden alle maatregelen m.b.t. corona. Voor ieders 
veiligheid en gezondheid. Houd je hier aan.  
 
Voorafgaand aan de toets   
 
- Laat je tas, jas, smartwatch en telefoon achter in je kluis. Neem alleen je 

schrijfgerei en overige toegestane hulpmiddelen mee naar het lokaal.  
- Zorg dat je minimaal 5 minuten voor aanvang van de toets bij het lokaal 

aanwezig bent.  
- Indien je beschikt over een dyslexie- of faciliteitenpas, moet je die bij iedere 

toets meenemen. Heb je hem niet bij je, vervalt het recht op verlenging.  
- Indien je te laat bent, mag je bij een toets tot 15 min. na het begin van de toets 

het lokaal betreden. Daarna word je niet meer toegelaten. Voor een 
telaatkomer geldt vanzelfsprekend dezelfde eindtijd.  

- Dit geldt voor leerlingen uit mavo 2 en 3 : indien je op een tablet werkt 
neem je plaats in lokaal 005, ook voor de toetsen die je niet op de tablet 
maakt. 

 
Tijdens en na afloop van de toets  
 

  Je mag het lokaal niet verlaten tijdens het eerste lesuur en het laatste kwartier 
van een repetitie of schoolexamentoets.   

-  Als je een faciliteitenpas hebt, leg deze dan zichtbaar op je tafel. Heb je deze 
pas niet bij je, vervallen je faciliteiten. 

- Als je volgens je faciliteitenpas recht hebt op het gebruik van een laptop als 
schrijfgerei en/of voor auditieve ondersteuning, gebruik je bij toetsen je 
eigen Nassau tablet, die vanzelfsprekend volledig is opgeladen. Ook zorg je 
zelf voor oortjes of een koptelefoon. Indien je moet schrijven, gebruik je het 
programma Word. Als de spelling onderdeel uitmaakt van de beoordeling, 
gebruik je het programma Wordpad (zie volgend punt).  

- Als je volgens je faciliteitenpas recht hebt op het gebruik van een laptop 
vanwege dyslexie mag je in Word werken en gebruik maken van 
spellingcontrole, tenzij de docent nadrukkelijk heeft aangegeven dat dit niet is 
toegestaan. In dat geval werk je in Wordpad.  

  Blijf op je plaats zitten tot het einde van de toets. De toezichthouder geeft aan 
wanneer en in welke volgorde je het lokaal mag verlaten.  

  Zorg er bij het verlaten van het lokaal voor dat je rustig vertrekt, opdat de 
leerlingen met tijdverlenging hun werk fatsoenlijk kunnen afronden.  

  Jij bent er verantwoordelijk voor dat je al het gemaakte werk, inclusief de 
opgaven, bij de toezichthouder inlevert.  

  Heb je het lokaal eenmaal verlaten, dan kun je niet meer terugkeren om niet 
ingeleverd werk alsnog af te geven.  

  Het gebruik van een woordenboek is alleen toegestaan als de docent dit op 
het omslagvel heeft aangegeven.   


