
 

 

 

 

Protocol afname examens volgens RIVM Corona richtlijnen 

Datum: 04-05-2020  

  

Aandachtspunten algemeen:   

 Zorg dat je ruim op tijd aanwezig bent. Verdiep je in de reis (aangepaste tijden OV).  

 Wanneer je het schoolgebouw betreedt ontsmet je je handen en ga je direct naar het lokaal. 

Een docent geeft je hierbij aanwijzingen.  

 Examens worden op vaste momenten afgenomen met een ruime tussentijd tussen de 

examens. Hierdoor vindt er een veilige wisseling van groepen plaats.  

 Na afname van een examen verlaten de studenten direct het schoolgebouw.  

 Als benoemd in richtlijn RIVM: iedereen nogmaals handen ontsmetten bij betreden van het 

examenlokaal, 1,5 m uit elkaar en hoesten in de elleboog. Begeleidende docenten geven 

aanwijzingen hierover!  

 Studenten met een verhoogd medisch risico (of binnen het gezin) mogen niet naar school 

komen om examens te maken. Hier wordt een nieuw afnamemoment voor afgesproken. 

 Voorafgaand en na afloop van het examen kan er gebruik worden gemaakt van het toilet.  

 Neem zelf zakdoeken mee.  

  

 Werkwijze bij de afname:  

 Nadat de handen zijn schoongemaakt, ga je naar de door de docent aangegeven plaats in 

het lokaal.  

 Neem je eigen spullen (pen, rekenmachine etc) mee naar je examenplaats. Jas aan de stoel, 

telefoon uitgeschakeld in de tas.  

 Toetsenborden zijn schoon en worden tussen de examens door wederom schoongemaakt.  

 Toch snotterige of hoestende studenten op school? Wanneer dit geconstateerd wordt, dan 

wordt de student na overleg alsnog naar huis gestuurd. Dit gebeurt uitsluitend om de 

veiligheid van allen te waarborgen.  

 Surveillant benoemt vóór aanvang examen nogmaals de richtlijnen van het RIVM (hoesten in 

elleboog e.d.).  

 Na afloop van het examen wacht je rustig totdat de laatste student klaar is (neem eventueel 

een leesboekje o.i.d. mee). Alleen op aangeven van docent kun je het lokaal en het gebouw 

verlaten volgens de aangegeven route. 

 Laatkomers: Tot uiterlijk 30 minuten na start van het examen kan de student nog toegelaten 

worden. Eindtijd voor maken van het examen blijft gelijk. 

 Kladpapier ligt klaar op je plaats.  

 Luister naar de aanwijzingen van de begeleidende docenten en vraag wanneer je iets niet 

duidelijk hebt! 


