Beste leerlingen,
Een afschrift van deze mail gaat ook naar je ouder(s)/verzorger(s) en naar de medewerkers van de
locatie Leuvensbroek.
Allereerst: wij hopen van harte dat je gezond bent en ondanks alle berichtgeving toch
geconcentreerd met je studie thuis bezig kunt zijn.
Bij de organisatie van jouw toetsweek staat voor ieder van ons gezond zijn én gezond blijven op de
eerste plaats.
We gaan je voortdurend op de hoogte houden van alles wat we op dat moment weten. Morgen gaan
we een filmpje maken dat we met je zullen delen, zodat je weet onder welke omstandigheden je je
toetsen gaat maken.
Ik som hier alvast even voor je op, wat we nu weten en wat we besloten hebben, zodat je erop kunt
vertrouwen dat we er alles aan doen dat jij je toetsen in goede én onder veilige omstandigheden gaat
maken:
1. De RIVM-voorschriften moet je volgen.
2. Het is dus verboden naar school te komen met verkoudheids- of griepverschijnselen.
3. Overal, in elke situatie, dien je altijd tenminste 1,5 meter afstand te houden van een andere
persoon, ook op het schoolplein, in de fietsenstalling, in de gangen en in de zaal.
4. Jouw persoonlijke rooster met dag, datum en tijd staat nu in Zermelo.
5. De surveillance wordt verzorgd door studenten van Lyceo, dus niet door docenten.
6. Je maakt slechts één toets per dag, ook als je een extra vak mocht hebben.
7. Er zijn verschillende start- en eindtijden voor elke groep.
8. Je komt daarom uitsluitend leerlingen van je eigen afdeling tegen en natuurlijk de surveillant,
de conciërge en/of de afdelingsleider.
9. De opgaven liggen voordat je de zaal betreedt, omgedraaid op je tafel met daarop de
dubbele toetsbladen.
10. Je mag het papier pas omdraaien, als je het sein krijgt van de surveillant.
11. Je vult je naam, de naam van je docent, je klas en het vak van de toets in op het dubbele
toetsblad.
12. Als je extra papier nodig hebt, dan haal je dat zelf op en loop je via de aangegeven stroken
naar de tafels met papier die in de ruimten staan.
13. Als je klaar bent, dan stop je je opgaven en eventueel je tweede blad in het dubbele
toetsblad waarop je je naam én de naam van je docent hebt geschreven en dan laat je
vervolgens alles op je tafel liggen en verlaat je zonder te praten rustig de zaal.
14. Je moet de school onmiddellijk na je toets verlaten en naar huis gaan.
15. De surveillanten sorteren na afloop het werk dat op de inlevertafels ligt op docent.
16. De zalen en tafels worden na afloop ontsmet voordat een andere groep de zaal binnenkomt.
17. Je bent met maximaal 27 andere leerlingen en twee surveillanten in één grote ruimte (in de
aula of één van de drie gymzaalgedeelten)

18. Wij waarborgen dat de onderlinge ruimte meer dan 2,5 meter zal zijn (De zalen zijn breed 14
meter en lang 22 meter dus 308 vierkante meter groot). Elke tafel staat dus op ca 10
vierkante meter.
19. Je komt bij het lopen door de zaal niet binnen de 1,5 meter zone van een ander omdat je
alleen via de strook mag lopen die op de grond aangegeven is met tape.
20. Heb je recht op verlenging of gebruik je een laptop bij je schoolexamens? Dan zit je de hele
toetsweek in het studiehuis en daar ook op flinke afstand van een ander. Je hebt dan de
gehele periode dezelfde laptop zodat er geen besmettingsgevaar is. Deze laptops worden
ook elke dag ontsmet na gebruik.
21. Als je niet aanwezig zult (kunnen) zijn, dan MOET je je afmelden, digitaal via Magister of via
deze pagina of eventueel via een mail aan de afdelingsleider.
Als het bovenstaande nog niet helemaal duidelijk is: Het filmpje dat je nog gaat krijgen, zal e.e.a.
zeker duidelijk maken.
Namens iedereen wensen we je veel succes bij je voorbereidingen!

Met vriendelijke groet,
Hermance Wissink, Sebastiaan van der Meer, Frank Duenk en Peter Pieper

