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 Aan onze eindexamenleerlingen en  
 hun ouder(s) / verzorger(s)  
 
  
  
Alphen aan den Rijn, 20 maart 2020 

 
 
Beste leerling, ouder(s)/verzorger(s), 
 
Het ministerie heeft besloten dat scholen hun eindexamenleerlingen in de gelegenheid moeten 
stellen hun schoolexamen af te ronden. In deze brief informeren wij u over hoe wij dit gaan 
organiseren. 
 
Richtlijnen RIVM 
Vanzelfsprekend is de organisatie van het schoolexamen in lijn met de richtlijnen van het RIVM. In 
de bijlage ‘Richtlijnen afname schoolexamens – informatie voor leerlingen’ gaan we daar verder op 
in.  
 
Hoe gaan we het aanpakken? 
Hieronder vindt u de globale opzet. In de bijlage staat de precieze uitwerking. We vragen u en de 
leerlingen om deze informatie goed door te nemen.  
 
Globale opzet 
- De schoolexamens worden afgenomen vanaf woensdag 25 maart a.s. 
- Per dag wordt er 1 toets afgenomen. 
- In Zermelo vinden leerlingen wanneer en hoe laat ze op school verwacht worden. 

Let op: de toetsen worden afgenomen in de gymzalen. De indeling van de gymzalen is 
klasoverstijgend. Leerlingen uit dezelfde klas kunnen dus in verschillende gymzalen zitten. 

- Leerlingen mogen niet eerder dan 15 minuten voor aanvang van de toets op het schoolterrein 
zijn. 

- We maken gebruik van verschillende ingangen en verschillende startmomenten om de 
leerlingenstroom zo klein mogelijk te houden. Voor elke gymzaal geldt een andere looproute en 
een ander startmoment!. In de bijlage staat hierover meer informatie. 

- Leerlingen kunnen geen gebruik maken van hun kluisje. 
- Leerlingen gaan na binnenkomst direct naar de gymzaal volgens de aangegeven route.  
 
Onderlinge afstand en andere maatregelen 
Voor het afnemen van de toetsen worden vier gymzalen ingezet. Onze gymzalen zijn ruim genoeg 
om te voldoen aan de richtlijnen van het RIVM. De afstand tussen de tafels is meer dan 2 meter en 
alle gymzalen worden na afloop van een toetsmoment schoongemaakt. Op de route naar de 
gymzalen staan tafels met hygiënische doekjes voor leerlingen die dat op prijs stellen. We vragen 
leerlingen om bij het door de school bewegen een onderlinge afstand te bewaren van minimaal 1,5 
meter. 
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Afwezigheid en ziekmelden 
De schoolexamens hebben m.b.t. aanwezigheid nog steeds een verplichtend karakter, maar het 
belangrijkste is: als je klachten hebt, blijf je thuis. Leerlingen die ziek zijn, moeten vóór de start van 
de toets telefonisch ziekgemeld worden op 0172 - 430 234. 
Om overzicht te houden op de aanwezigheid, zal er tijdens de toets een foto van de aanwezige groep 
leerlingen gemaakt worden. Vanzelfsprekend zal met deze foto’s zorgvuldig worden omgegaan; ze 
zijn alleen bedoeld voor intern gebruik. 
 
Leerlingen met een medisch attest 
Zeer kwetsbare leerlingen met een medisch attest blijven thuis en melden zich af bij de teamleider. 
Met deze leerlingen worden andere afspraken gemaakt.  
Leerlingen uit 4 mavo melden zich bij Thijs van Seggelen: t.seggelen@ashramcollege.nl 
Leerlingen uit 5 havo en 6 vwo melden zich bij Reindert Brouwer: r.brouwer@ashramcollege.nl 
 
Inhalen / herkansing toetsen 
Eerder is door de teamleiding gecommuniceerd dat bij afwezigheid tijdens SE-3 het recht op 
herkansen komt te vervallen. Deze afspraak is uiteraard in de huidige situatie komen te vervallen.  
De schoolleiding beraadt zich nog op hoe we de inhaalmomenten en herkansingen gaan organiseren. 
Hierover ontvangt u later nadere informatie. 
 
Mondelinge examens 
Een aantal leerlingen moet hun mondelinge examen nog doen. De afname van de mondelinge 
examens wordt georganiseerd door de betreffende vakdocent. De vakdocent neemt hiertoe het 
initiatief. 
 
Richtlijnen afname schoolexamens 
Een overzicht van alle afspraken vindt u in de bijlage. Alle leerlingen dienen deze goed door te nemen. 
Alle leerlingen dienen zich aan deze afspraken te houden. Dit is in het belang van de eigen gezondheid 
en die van medeleerlingen. Gebruik je gezond verstand! 
 
We wensen alle leerlingen veel succes! 
 
Met vriendelijke groet,  
Namens de schoolleiding 
 
 
André Hol 
Vestigingsdirecteur Ashram College Alphen aan den Rijn 
 
 
Bijlage: richtlijnen afname schoolexamens – informatie voor de leerlingen 
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Richtlijnen afname schoolexamens – informatie voor de examenleerlingen 
 

De organisatie van het schoolexamen is in lijn met de richtlijnen van het RIVM. Onverkort blijft van 
kracht dat al het onderwijzend personeel en de leerlingen die aanwezig zijn op school volledig 
klachtenvrij moeten zijn.   

 
Algemeen 

• De toetsperiode begint op woensdag 25 maart. 

• De leerling maakt maximaal 1 toets per dag. 

• De toetsen worden afgenomen in gymzalen 1,2 en 4. 

• In Zermelo staat alle informatie over tijd en locatie van de toets. 

• De starttijd van de gymzalen verschilt! 
o gymzaal 1 kent starttijden 8.30, 11.00 en 13.30 uur 
o gymzaal 2 kent starttijden 8.45, 11.15 en 13.45 uur 
o gymzaal 4 kent starttijden 9.00, 11.30 en 14.00 uur 

• Leerlingen vinden hun rooster en de starttijd in Zermelo.  

• Leerlingen die normaal gesproken hun toetsen maken in het BOF-lokaal of Dyslectenlokaal, 
(lokaal 231 en 235) doen dat nu ook. 

 
Wat verwachten we van de leerlingen? 
Aankomst op school en route naar gymzalen 

• In Zermelo staat hoe laat je op school moet zijn. Leerlingen die dezelfde toets doen, worden 
gefaseerd in de school toegelaten. Het komt dus voor dat leerlingen uit dezelfde klas op 
verschillende momenten zijn ingeroosterd om naar school te komen. Houd je aan je rooster! 

• Je komt niet eerder naar school dan 15 minuten voor aanvang van de toets. 

• In onderstaand rooster staat waar je het schoolgebouw dient binnen te komen, in Zermelo staat 
dat ook en op welke tijd je verwacht wordt.  
Gymzaal 1, (starttijden 8.30, 11.00 en 13.30 uur) 
 Je komt de school binnen bij ingang Marsdiep, bij de kleine balie. 
Gymzaal 2, (starttijden 8.45, 11.15 en 13.45 uur) 
 Je komt de school binnen bij de hoofdingang en je loopt daarna linksaf via de BV-lokalen. 
Gymzaal 4, (starttijden 9.00, 11.30 en 14.00 uur) 
 Je komt de school binnen bij de ingang bij de sectie LO. 

• Volg na binnenkomst direct de kortste looproute naar de gymzaal waar je de toets gaat maken 
en houd daarbij minimaal 1,5 meter afstand van elkaar.  

• Op de route naar de gymzalen staan tafels met hygiënische doekjes voor leerlingen die dat op 
prijs stellen. 
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In de gymzaal 

• In de gymzaal zoek je meteen een plaats aan een tafel.  

• Daar blijf je zitten; het is niet toegestaan om daarna door de gymzaal te lopen. 

• Een flesje water en iets te eten is toegestaan. 

• Je kunt geen gebruik maken van je kluisje. Daarom hang je je jas over je stoel. 

• Je zet je mobiele telefoon uit en je doet deze en je horloge in je tas.  

• Je zet je tas naast je stoel. 
 
Tijdens de toets 

• Je neemt je toetsblok mee. 

• Schrijf op het eerste antwoordblad altijd! de naam van je vakdocent. 

• Moet je naar het toilet, dan steek je je vinger op. Een surveillant begeleidt je naar het toilet. 
 
Na de toets 

• Ben je klaar met je toets, dan laat je je toets op tafel liggen.  

• De surveillant haalt deze op na afloop van de toets.  

• Ben je klaar met je toets, dan wacht je op toestemming van de surveillant om de gymzaal te 
verlaten. 

• Het is niet mogelijk om binnen het uur na aanvang van de toets de gymzaal te verlaten. Ben je 
eerder klaar, dan dien je te wachten totdat de surveillant je toestemming geeft de gymzaal te 
verlaten. 

• Je gebruikt bij het verlaten van schoolgebouw dezelfde route en in-/uitgang als waar je de school 
bent binnen gekomen. 

• Je verlaat direct het schoolplein en gaat naar huis. 
 
We rekenen erop dat iedereen zich aan deze richtlijnen houdt! Dit is in het belang van je eigen 
gezondheid en die van je medeleerlingen. Gebruik je gezond verstand! 
 
 
Heel veel succes met je toetsen! 


