Aan alle ouders/verzorgers en eindexamenleerlingen mavo, havo en vwo

IJmuiden, 24 april 2020

Betreft: gang van zaken rondom SE-toetsen

Beste ouders, beste examenleerlingen,
In de brief van de heer Boelsma van 10 april hebben jullie het tijdpad naar de uitslag van het examen
kunnen lezen. De schriftelijke toetsen van de SE5-week worden afgenomen in sporthal IJmuiden Oost
van maandag 11 mei t/m woensdag 20 mei. Het rooster is gepubliceerd in Magister waarin is
opgenomen in welke ruimte van de sporthal het SE wordt afgenomen; SH1, SH2 of SH3. Neem daar
grondig kennis van. We hebben de sporthal ingericht om te voldoen aan de RIVM-richtlijnen van
minimaal 1,5 meter afstand tussen leerlingen. Tevens is bij de verschillende ingangen van de sporthal
een desinfectiezuil geplaatst voor het schoonmaken van handen. In deze brief vinden jullie informatie
over de gang van zaken in en rondom de sporthal en daarom richten we deze brief specifiek verder
aan de examenkandidaten.
Bijlage 1:

betreft de afspraken buiten de sporthal; waar zet je jouw fiets neer, welke ingang moet
je gebruiken, etc.

Bijlage 2:

gaat over de richtlijnen tijdens de afname van de SE-toetsen in de sporthal.

Voor de duidelijkheid herhalen we hier de RIVM-richtlijnen:
-

was regelmatig je handen
hoest en nies in de binnenkant van je elleboog

-

schud geen handen
houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen

-

heb je verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest
of verhoging tot 38 graden Celsius? Blijf thuis. Voor huisgenoten zonder klachten gelden de
regels die voor iedereen in Nederland gelden. Als je 24 uur lang geen klachten hebt, mag je

-

weer naar buiten.
Heb je verkoudheidsklachten en koorts (38 graden Celsius of hoger) en/of benauwdheid:
blijf thuis. Ziek uit. Ben je een huisgenoot van iemand met deze klachten, dan mag je ook niet
naar buiten. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer naar buiten.
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Ziek
Alle examenkandidaten en medewerkers die straks op school aanwezig zullen zijn, dienen volledig
klachtenvrij te zijn zoals hierboven beschreven. Indien je ziek bent of in thuisquarantaine zit dan
kunnen de schoolexamens worden ingehaald van maandag 25 mei t/m vrijdag 29 mei. Hiervoor volgt
een rooster op maat. Uiteraard geldt de ziekmeldprocedure zoals je gewend bent (ouders nemen
contact op met de afdelingsleider voor aanvang van de toets).
Zorg dat je ruim op tijd, 15 minuten voor aanvang van het schoolexamen, aanwezig bent bij de
sporthal IJmuiden Oost (naast het Tiberius).
Met elkaar proberen we ervoor te zorgen dat we het schoolexamen afronden in de tijd die daarvoor
staat. Wij wensen je heel veel succes met alle voorbereidingen en wij rekenen en vertrouwen op je
medewerking.

Met vriendelijke groet,

J. van der Hulst
afdelingsleider mavo

R. Steuns
afdelingsleider havo/vwo
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Bijlage 1: Afspraken rondom de sporthal

Voor het volgen van de richtlijnen van het RIVM (1,5 meter afstand) en het hierdoor beperken van de
risico’s is er voor iedere afnameruimte (SH1, SH2, SH3) een aparte in/uitgang en een aparte
bijbehorende (brom)fietsenstalling zoals op bijgaande tekening is weergegeven.
Belangrijk is dat je precies weet in welke afnameruimte (SH1, SH2 of SH3) je moet zijn (dit moet
je voor je schoolexamen in Magister hebben bekeken!).
De afnameruimte bepaalt de fietsenstalling en de in/uitgang van de sporthal.
SH1 -- fietsenstalling locatie Tiberius (ingang bij busbaan/Briniostraat) -- ingang sporthal oostzijde
SH2 -- fietsenstalling sporthal (ingang parkeerterrein Tiberiusplein) -- hoofdingang sporthal
SH3 -- fietsenstalling hoofdgebouw (ingang Lorentzstraat) -- ingang sporthal Wilgenstraat
Volg de instructies zoals vermeld op de borden en de aanwijzingen van de conciërges.
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Bijlage 2: mededelingen voor de leerlingen tijdens de SE-afname in de sporthal

Binnenkomst
- Bij binnenkomst dien je gebruik te maken van de desinfectiezuil om je handen te wassen.
Tassen, jassen, digitale apparaten
-

Jassen en tassen leg je neer op de tribunes (eigen risico).
Telefoons, headsets (oortjes) en smartwatches laat je bij voorkeur thuis. Indien je ze toch
mee wil nemen dan laat je de telefoons en smartwatches UITGEZET in je tas (eigen risico).

Tijdens de zitting
-

Alleen toegestane hulpmiddelen mogen het lokaal in worden gebracht, antwoordblaadjes
liggen al op de tafels.
De opgaven liggen al op de tafel en mogen pas worden geopend als de zitting wordt geopend.
(dit om onnodige handcontact te voorkomen).
Het examenreglement is van toepassing.
Heb je tijdens het examen extra papier nodig, steek dan je hand op en de surveillant komt
naar je toe (1,5 m afstand).
Voor alle duidelijkheid: GEEN telefoons, headsets en smartwatches rondom je tafel.
Je blijft minimaal een uur (lesuur) in de afname-ruimte.
Je schrijft alleen met blauwe of zwarte pen (niet met potlood).
Tekenen van grafieken e.d. met potlood is toegestaan maar niet verplicht.
Er mag geen correctievloeistof gebruikt worden.
Schrijf op elk in te leveren papier: naam, vak, datum en de bladtelling.
Als je klaar bent dan steek je je hand op. De surveillant geeft dan een seintje dat je het lokaal
mag verlaten. Bij een SE van 100 minuten of 150 minuten mag je het lokaal pas verlaten na
50 minuten en de laatste 10 minuten niet i.v.m. de rust.
Gemaakt werk dient op de tafel te blijven liggen als je het lokaal verlaat.
(dit om onnodige handcontact te voorkomen).
Bij het einde van de zitting geeft de surveillant aan welke groep leerlingen mag vertrekken.
Niet allemaal tegelijk in verband met het houden van 1,5 m afstand.

Digitale afname
- Als je gebruikt maakt van een laptop, dan staat deze in de afname-ruimte. Een USB-stick
wordt meegeleverd.
- Je logt in met schoolexamen01 of, indien dyslectisch, bij het vak Nederlands met
schoolexamenspel01.
- Je slaat tijdens het SE regelmatig een kopie op de USB-stick.
- Na afloop van het SE laat je de usb op tafel liggen. De surveillant zal zorgen dat het document
wordt uitgeprint. Het uitgeprinte werk wordt door de surveillant in de envelop gedaan.
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Algemene opmerkingen
-

Voordat je je werk inlevert controleer je of op ieder blad je naam staat en nummer je de
bladzijden.
Te laatkomers kunnen nog toegelaten worden tot 30 minuten na aanvang, maar krijgen geen
verlenging.
Leerlingen die gemarkeerd zijn voor dyslexie of om een andere oorzaak tijdverlenging hebben
(max 10 min. bij een SE van 50 min; max. 20 min. bij een SE van 100 min. en max. 30 min. bij
een SE van 150 min.), dienen hun dyslexiepas bij zich te hebben.

NB. Bovenstaande punten zijn gebaseerd op artikel 7.2 van de examenwijzer.
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