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Protocol Examens en corona
Bij het doen van schriftelijke examens in tijden van het coronavirus is het hanteren van goede
hygiënische afspraken essentieel.
De vestigingen houden zich aan de volgende afspraken, naast de gebruikelijke afspraken bij een
examen (met name geen mobiel en geen horloge).
Voor en tijdens het examen
 Er zijn niet meer personen in één examenruimte dan conform de richtlijnen van het RIVM
verantwoord is. Dit is dus afhankelijk van de omvang van de zaal.
 Leerlingen betreden één voor één de zaal met gepaste afstand tot elkaar.
 Docenten vullen het Proces verbaal in, dus niet de leerlingen.
 De examentafels staan minimaal anderhalve meter uit elkaar.
 De examentafels worden na elk examen schoongemaakt.
 Leerlingen houden voldoende afstand tot elkaar; er wordt dus NIET gehugd, geboxt, ge-highfived of wat dan ook.
 Leerlingen nemen hun eigen pen, potlood, rekenmachine mee; deze hebben ze voordat ze naar
school komen schoongemaakt.
 Alle leerlingen wassen voordat ze de examenzaal betreden hun handen.
 Leerlingen in een risicogroep kunnen in een aparte ruimte, in hun eentje examen doen.
 De surveillanten pakken geen spullen van leerlingen aan. het woordenboeken of rekenmachine
toont de leerling zelf bij binnenkomst in het lokaal.
Werk inleveren en nakijken
 Leerlingen leveren zelf hun werk in; zij leggen het werk in de daartoe bestemde bak*,
gesorteerd op: opgaven – gemaakt werk (gesorteerd naar docent!) – kladpapier.
 Of: de docenten halen het werk op met plastic handschoenen aan en sorteren zoals hierboven.
Er hoeft NIET op alfabet gesorteerd te worden!
 Volgens het RIVM is de kans op besmetting vanaf papier nihil (informatie: 19 maart, 10.30 uur).
Advies is om een aantal uren tot een dag te wachten met nakijken van het werk.
 Raak tijdens het nakijken zo min mogelijk je gezicht aan.
* Deze bak wordt aan de docent/ examinator ter hand gesteld.
Praktische examens vmbo
Ook bij de centrale praktijkexamens hanteren we de richtlijn van het RIVM: 1,5 meter onderlinge
afstand.
Dit is niet bij alle praktijkonderdelen mogelijk. Denk aan bepaalde handelingen aan het bed bij
Z&W of het uitserveren van een menu bij HBR. Dergelijke opdrachten kunnen door de corona
maatregelen momenteel niet uitgevoerd worden. Er volgt nog een overzicht voor welke onderdelen
van de CSPE’s dit geldt. Deze zullen moeten worden uitgesteld naar het tweede tijdvak
overeenkomstig de huidige richtlijnen van het RIVM
Na afloop
 Ben je klaar? Ga dan meteen naar huis!
 Heb je pauze? Blijf niet plakken.
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Specifieke zaken, vestiging-gebonden
Hier kunnen specifieke aanvullende zaken voor de diverse PCC-vestigingen worden opgenomen.
DISCLAIMER
Het is mogelijk dat ouders ondanks alle voorzorgsmaatregelen toch vinden dat hun zoon of dochter
niet naar school mag komen om examens af te leggen. Zij kunnen contact opnemen met de
examencoördinator om dit te bespreken. De kans bestaat dat de leerling daardoor op een later
tijdstip een diploma kan halen.
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