Boxmeer, 20 maart 2020
Beste leerling, beste ouder(s)/verzorger(s),
In dit bericht vind je belangrijke informatie over de toetsweek voor eindexamenleerlingen, die op
maandag 23 maart start.
4M, 5H, 6V
De 3 verschillende afdelingen (M-H-V) maken hun schriftelijke toetsen en mondelingen in 3
verschillende delen van de school:
- 4M heeft de toetsen in gebouw B
- 5H heeft de toetsen in gebouw S.
Als je de toets op de computer maakt (met Kurzweil en/of tekstverwerker), zit je zoals
gewoonlijk in B028.
- 6V heeft de toetsen in gebouw B
Uitzondering daarop zijn de mondelingen Frans en Duits. Die vinden allemaal plaats in B.
Waar ga jij de school binnen en waar heb jij je toets?
4M: Schoolterrein opgaan via de poort aan de Bilderbeekstraat (bij natuurkunde). Fiets stallen op
het schoolplein rondom de barakken (B51, B52, B53). Bij binnenkomst (bij natuurkunde) hangen op
de ramen lijsten met daarop het lokaal van de eerste toets. Tijdens het maken van de eerste toets
krijgen jullie een eigen lijst met daarop de lokalen van de overige toetsen.
5H: Fiets stallen in fietsenstalling gebouw S. In de aula van S hangen lijsten met de lokalen van de
eerste toets. Tijdens het maken van de eerste toets krijgen jullie een eigen lijst met daarop de
lokalen van de overige toetsen.
6V: Fiets stallen in fietsenstalling gebouw B. In de aula van B hangen lijsten met de lokalen van de
eerste toets. Tijdens het maken van de eerste toets krijgen jullie een eigen lijst met daarop de
lokalen van de overige toetsen.
Bij binnenkomst
Houd je aan de regels van de Rijksoverheid, houd de gewenste afstand van 1.5 meter.
Loop tijdig naar het lokaal en ga direct naar binnen.
Zorg ervoor dat je eigen spullen hebt, elkaar iets lenen is nu zeker niet wenselijk.
Na de toets
Direct na het afronden van de toets mag je vertrekken. Je wordt geacht direct de school te verlaten.
Wanneer je twee toetsen hebt (slechts) enkele leerlingen
Op sommige dagen hebben (slechts) enkele leerlingen 2 toetsen. Zij mogen dan tussen de toetsen
overblijven in de aula (S- 5H), in de kelder (B - 4M en 6V).
Ziek of klachten
Als je hoort tot de groep kwetsbare personen, of tot de groep mensen met een zwakke gezondheid
mag je niet naar school komen (RIVM)!
Als je neusverkoudheid bent, hoest, keelpijn of koorts hebt, blijf je thuis (RIVM).
Eén dag nadat de klachten voorbij zijn, ben je niet meer besmettelijk (RIVM).

Wanneer je alsnog hoest tijdens de toets, word je verzocht het lokaal te verlaten om vervolgens in
een aparte ruimte de toets af te maken.
Hooikoorts
Als je alleen en overduidelijk herkenbare hooikoortsklachten hebt, overleg je samen met je ouders of
schoolgang verantwoordelijk is. Wanneer de klachten tijdens de toets verergeren, word je verzocht
het lokaal te verlaten om vervolgens in een aparte ruimte de toets af te maken.
We hebben hierboven enkele situaties geschetst die van toepassing kunnen zijn.
Mocht je vraag hiermee niet beantwoord zijn, neem dan z.s.m. contact op met de coördinator.
Mondelingen
Mondelingen gaan in principe in alle gevallen door.
Mondelingen met leerlingen met bovenstaande beschreven klachten kunnen in die gevallen via
videobellen (Zoom, Skype, Facetime etc.) gehouden worden. Als je noodgedwongen van deze
mogelijkheid gebruik moet maken, dien je dit in ieder geval 24 uur van tevoren te melden bij de
docent die het mondeling afneemt.
Ten slotte wensen we jullie heel veel succes met de toetsen!
We wensen de zieke leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) van harte beterschap!
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