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Aan de leerlingen van de eindexamenklassen 

Datum  : 1 april 2020 
Kenmerk : GBN/prj 
Betreft  : schoolexamens  
 
 
Beste leerlingen, 
 
De SE’s gaan weer verder op maandag 6 april en eindigen in principe 17 april. Het rooster is 
nauwelijks gewijzigd. Het nieuwe rooster staat op de website. 
 
Let op! Door het coronavirus zijn er aanpassingen. 
 

1) Toets BSM havo wordt nu een Praktische Opdracht, informatie volgt. 

2) Toets Informatica havo wordt OP DEZELFDE TIJD nu online afgenomen, dus thuis. 

Nog steeds geldt: 
- Ben je ziek of heb je ziekteverschijnselen dan kom je NIET naar school. Je meldt je af bij 

school. Je krijgt later nog voldoende gelegenheid om de toets in te halen. Pas als je 24 uur 
klachtenvrij bent mag je komen. 

- Controleer de dienstregeling van openbaar vervoer, let op evt. wijzigingen. 
- Houd afstand van elkaar als je op school bent, minimaal 1,5 meter. Geen samenscholing voor 

en na de toets. Na afloop ga je direct naar huis. 
- Controleer voor je naar school komt welke zaal en tijd. 

 
Wat is veranderd: 

- Je gaat direct naar de gymzaal waar jouw toets is, via de buiteningangen. De 
examennummers staan op de buitendeuren vermeld. 

- Een enkele SE zal in het SIC of lokaal worden afgenomen. Kijk dus goed op het rooster op de 
site. Jullie gaan via de normale ingang naar binnen. 

- Je hangt je jas op aan de stoel, je tas staat naast je tafel, mobiel staat uit en deze laat je met 
je horloge in je tas.  

- Neem zo min mogelijk spullen mee naar school. 
- De leerlingen met een faciliteitenpas/dyslexiekaart of die gebruik maken van een laptop gaan 

naar gymzaal A. Neem je faciliteitenpas/dyslexiekaart mee! 
 

Wij wensen jullie veel succes met de voorbereidingen voor de SE- toetsen! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
mede namens directie, 
 
dhr. drs. S.P.L. Gijben 
Examensecretaris 


