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Een 1,5-meter-school 
Dinsdagavond hebben we allemaal kunnen horen dat examenleerlingen nog steeds naar school mogen, en 
dat SE-toetsen mogen worden afgenomen voor alle leerlingen, maar dat leerlingen onderling ook 1,5 meter 
afstand moeten houden. Je/u zult begrijpen dat dat veel consequenties heeft. Zeker voor een school als Het 
Vlier, met alleen maar bovenbouwleerlingen en dus veel examenleerlingen.  

Daarom zijn we blij dat we de 1,5 meter-regel voor de toetsperiode al hebben uitgewerkt en dat voor alle 
leerjaren de toetsweek gewoon door kan gaan. In deze nieuwsbrief kun je lezen hoe de toetsperiode 
georganiseerd wordt.  

De ‘1,5-meter-school’ is ingrijpend. Niet alleen organisatorisch, maar ook voor de beleving van de leerlingen. 
School is normaal gesproken toch juist ook een plek waar je elkaar ontmoet! Het is voor alle leerlingen een 
verwarrende en drukke tijd is. We hopen van harte dat je de komende weken de moed erin houdt en de 
toetsen uit de toetsperiode zo goed mogelijk kunt maken. Heel veel succes daarbij! 

Surveillanten toetsperiode 2 
We zijn heel dankbaar voor de vele reacties die we hebben gekregen van ouders op de oproep van gisteren. 
Ook collega’s van andere Etty-scholen hebben hun hulp aangeboden. We kunnen de extra inzet goed 
gebruiken nu we door het splitsen van lesgroepen veel meer surveillanten dan normaal nodig hebben. De 
ouders die zich hebben aangemeld, zullen we als ze ingezet worden vanaf maandag laten weten wanneer 
dat is. 
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Toetsperiode 2  

De toetsperiode gaat voor alle leerjaren door. We gaan klassen splitsen, waardoor er veel minder leerlingen 
tegelijk in een lokaal zitten. In principe houden we het eerder gemaakte rooster qua dagen aan. Meestal 
zullen ook de tijden hetzelfde blijven. De ruimtes waarin leerlingen toetsen moeten maken veranderen vaak 
wel. We zullen toetsen afnemen in alle geschikte lokalen én in de gymzalen. In alle toetsruimtes wordt de 1,5 
meter gewaarborgd.  

Het individuele rooster met de tijden en toetsruimtes zal bekend gemaakt worden in Zermelo. Dit zal niet 
voor de hele periode in één keer gebeuren want het is een behoorlijke klus om dit om te zetten naar de 
nieuwe 1,5 meter norm. Houd dus elke dag Zermelo goed in de gaten zodat je de wijzigingen meekrijgt.  

Gang van zaken tijdens toetsperiode 2 
Er volgt een aangepaste instructie voor toetsweek 2 aan alle leerlingen waarin aangegeven wordt wat er met 
betrekking tot de 1,5 meter afstand wordt verwacht. De instructie vind je in de bijlage. 

Nu willen we al benadrukken dat het verblijf in het schoolgebouw op de toetsdagen zo beperkt mogelijk moet 
blijven. Dat betekent: 

- Kom niet te vroeg maar zorg dat je wel op tijd bent voor je toets. 
- Als je klaar bent met een toets, ga naar huis. 
- Als je niet al te ver van school woont en je kunt tussen twee toetsen door naar huis, ga dan naar huis. 
- Als het naar huis gaan tussen twee toetsen redelijkerwijs niet gaat, dan kun je wachten in school op 

de daarvoor aangewezen zitplekken in de B-kantine, hal begane grond, AY en de studienissen. De 
zitplekken zijn zo ingericht dat er voldoende afstand gehouden kan worden. 

Maak geen toetsen bij klachten 
Vanzelfsprekend hopen we dat er nauwelijks leerlingen afwezig zullen zijn tijdens de komende toetsperiode. 
We benadrukken echter nogmaals dat leerlingen die klachten hebben die gerelateerd kunnen zijn aan corona 
niet naar school mogen komen tijdens de toetsperiode. Dat geldt bij hoesten, niezen, koorts, smaak of 
reukverlies etc. Ook leerlingen die in afwachting zijn van de uitslag van een coronatest of in quarantaine 
zitten, moeten thuis blijven en kunnen geen toetsen maken op Het Vlier. 

Herkansingen toetsperiode 2 
De normale regels uit het examenreglement voor het deelnemen aan herkansingen zijn van toepassing. 
Alleen leerlingen die een toets missen vanwege corona gerelateerde klachten, wachten op een testuitslag of 
quarantaine behouden hun herkansing. 

Praktische opdracht scheikunde 6 vwo 
De praktische opdracht die gepland staat voor donderdag 28 januari wordt verplaatst naar een latere datum. 
Informatie hierover volgt. 



 

 

Praktische opdracht wiskunde A 5 vwo 
De praktische opdracht die gepland staat voor donderdag 28 januari wordt verplaatst naar een latere datum. 
Informatie hierover volgt. 

Lessen na de toetsweek 
Volgende week in de nieuwsbrief volgt nader informatie over de opzet van de lessen na de toetsweek. We 
zijn momenteel druk bezig met de voorbereiding daarvan en betrekken daarbij ook de leerlingenraad en 
ouderraad.  

 
 
Bijlage: regels toetsweek 2 



Toetsweekregels voor leerlingen (Corona)             Toetsweek 2 
 

Beste leerlingen, de maatregelen om de coronabesmettingen in Nederland zoveel mogelijk tegen te 
gaan zijn de afgelopen week nog strenger geworden. Dat heeft ook consequenties voor de manier 
waarop een toetsperiode op Het Vlier verloopt. We vertrouwen erop dat je begrip hebt voor de strenge 
regels die de surveillanten moeten hanteren en dat je deze zonder discussie op gaat volgen. We zijn 
blij dat we voldoende mensen hebben die willen surveilleren om een toetsperiode voor jullie mogelijk 
te maken.  

 
• Draag een mondkapje en houd 1,5 meter afstand tot elkaar en tot de surveillanten; 
 
• Uiteraard volg je de aanwijzingen van de surveillant direct en zonder discussie op; 
 
• De kluisjes mogen niet worden gebruikt. Neem dus zo weinig mogelijk spullen mee naar school! 
 
• Horloges, organizers en andere apparatuur zijn niet toegestaan in een toetsruimte, thuis laten 

dus! In elke ruimte is een klok aanwezig; 
 
• Het is niet toegestaan om jassen en tassen mee te nemen in een toetsruimte. Laat je jas en andere 

spullen achter in een tas in de gang; 
 
•  Zet je mobiele telefoon uit en leg deze op de grond onder je tafel; 
 
• Toegestane hulpmiddelen bij een toets zijn schrijfgerei, een ééndelig woordenboek Nederlands 

(tenzij anders aangegeven) en evt. een (grafische) rekenmachine en/of Binas;  
 
• Leerlingen uit 5h die een toets aardrijkskunde hebben moeten hun Bosatlas meebrengen; 
 
• Op een aantal tafels in het toets lokaal liggen 2 antwoordvellen klaar bij een toets van 60 minuten 

of 3 bij een toets van 90 minuten. Alleen aan die tafels kun je gaan zitten om de toets te maken; 
 
• De surveillanten bepalen waar je moet gaat zitten. Eerst worden de plaatsen het verst van de deur 

gevuld. De voorlaatste plaats waar iemand mag gaan zitten is de tafel vóór de surveillant. De laatste 
is naast de deur; 

 
• Pas als je zit mag je je mondkapje afzetten; 
 
• Op het bord staan de begin- en eindtijd van de toets. Er gaat geen bel! 
 
• Als je te laat komt, word je wel in het lokaal toegelaten maar mag je niet langer doorwerken; 
 
• Je mag tijdens het maken van een toets niet naar de wc; 
 
• Als je klaar bent, mag je het lokaal verlaten. Zet daarbij eerst je mondkapje op! Leg het werk 

omgekeerd op de hoek van je tafel samen met de opgaven. Ook eventueel gebruikte kladblaadjes 
blijven op de tafel liggen; 

 
• De laatste tien minuten mag je de toetsruimte niet meer verlaten; 
 
• Als de toets afgesloten is, verlaat je op aanwijzing van de surveillant en nadat je het mondkapje 

hebt opgezet, het lokaal;  
 
• Blijf altijd op 1,5 meter afstand van elkaar, ook bij binnenkomen en bij verlaten van het lokaal; 



 
• Als iedereen het lokaal heeft verlaten, haalt de surveillant alle papieren op en levert ze in bij het 

examenbureau. 
 

We wensen jullie veel succes in de toetsweek! 
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