
Protocol voor het maken van toetsen en examens 
Locatie Rotterdam
Het Hoornbeeck College start weer met het maken van toetsen en examens. Dit is in lijn met het 
beleid van de overheid en de RIVM-voorschriften. Om de toetsen en examens op een veilige wijze te 
laten plaatsvinden, hebben wij een protocol opgesteld. 

Hulpmiddelen
Neem zelf de toegestane hulpmiddelen mee. Dit voor je eigen veiligheid en de veiligheid van anderen.
• Pen
• Koptelefoon, headset of oortjes - je moet ze kunnen inpluggen in de computer want draadloos 

werkt niet (Centraal Examen)
• Woordenboek indien van toepassing (Centraal Examen) 



Wat verwachten wij van jou als je 
toetsen/examens komt maken? 

1. Desinfecteer altijd je handen als je de
school binnenkomt en als je de school
verlaat.

2. Als je op school aankomt, ga je direct
naar het lokaal waar de toets of het
gesprek plaatsvindt. Houd je aan de
looprichting.

3. Neem je jas en tas mee naar het lokaal
en hang die over je eigen stoelleuning.

4. Desinfecteer altijd je handen bij
binnenkomst en bij vertrek van het
lokaal.

5. Ga achter één van de tafels zitten
waar geen verbodsbord op staat.

6. Als je klaar bent met je toets, laat je
de toets op je tafel liggen (met het
antwoordenblad onder het
opgavenblad). De surveillant haalt de
toetsen op.

7. Als je mag vertrekken, verlaat je
direct de school.

8. Als je nog een toets moet maken en
je moet nog een poosje wachten, wacht
je op het plein totdat je de volgende
toets moet maken.



1. Als je coronagerelateerde klachten hebt:

 Verkoudheid 

 Niezen  

 Hoesten  

 Keelpijn  

 Moeilijk ademen 

 Koorts 

Je mag pas weer naar school komen als je 24 uur geen klachten meer hebt. Bij koorts 
(vanaf 38 graden) blijft iedereen in je huishouden thuis.  

2. Als je behoort tot een risicogroep kun je worden vrijgesteld van toetsen (beslissing van
ouder(s)/ verzorger(s) in overleg met school).

3. Als één van je gezinsleden tot een risicogroep behoort, kun je worden vrijgesteld
van toetsen (beslissing van ouder(s)/verzorger(s) in overleg met de school).

Wanneer blijf je thuis? 



Algemene richtlijnen 

1. Houd anderhalve meter
afstand van elkaar.

2. Was je handen meerdere
keren per dag (minimaal 30
seconden).

3. Raak elkaar niet aan; géén
omhelzing, handen schudden
etcetera.

4. Hoest/nies in je elleboog.

5. Probeer zo min mogelijk aan
je gezicht te zitten.
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