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Aan de leerlingen van klas 3m 

 

 

Zwolle, 9 juni 2020 

Kenmerk: 2020/221/hem 

Betreft: Informatie toetsweek 4 

 

 

Beste leerling, 

 

Vanaf 11 juni worden de eerste toetsen afgenomen volgens het schema dat je ontvangen hebt bij de 

brief van vrijdag 29 mei. Uiteraard zal ook de toetsafname geheel volgens de richtlijnen van het RIVM 

gebeuren. Dit betekent dat er veel toetsen in de gymzalen zullen worden afgenomen, waar de tafels 

op ruim anderhalve meter van elkaar af staan. Er zijn een aantal dingen anders in de komende 

toetsweek waar we je van op de hoogte willen brengen.  

Op de laatste pagina vind je een stappenplan voor de afname van toetsen, dat je kunt volgen.  

De toetsen die op 11 en 12 juni zijn, staan gepland na de lessen. 

 

Zermelo 

Alle informatie over de toets kun je vinden in Zermelo. Hier staan de begintijd, het vak, en jouw 

toetsruimte. Zorg ervoor dat je deze informatie kent. 

 

Gymzalen en nooduitgang als ingang 

Als je een toets moet maken in de gymzaal ga je altijd via de nooduitgang van de gymzaal naar binnen. 

De nooduitgang van gymzaal 1 zit naast de fietsenstalling van het A-plein, die van gymzaal 2 zit aan de 

parkeerplaats en die van gymzaal 3 zit aan het B-plein.  

Na afloop van je toets verlaat je de zaal via de gewone ingang.  

Bij binnenkomst pak je een doekje om je tafel te ontsmetten. 
 

Nummers 
Elke leerling heeft een toetsnummer gekregen. Dit nummer ligt op de tafel voorafgaand aan de toets. 
Aan deze tafel maak je de toets. Het is dus erg belangrijk dat je je nummer goed kent. In de bijlage vind 
je de nummers voor jouw afdeling.  
Je vindt jouw nummer in de zaal of het lokaal, zoals dat aangegeven staat in Zermelo. Zorg er dus voor 
dat je naar de juiste toetsruimte komt. In de ruimte vind je de nummers in principe oplopend vanaf de 
deur waardoor je naar binnen komt. Hierop zijn twee uitzonderingen: 

- Als je twee toetsen maakt achter elkaar, dan ligt je nummer ver van de ingang. 
- Als je recht hebt op extra tijd, dan ligt je nummer waarschijnlijk aan de zijkant van de ruimte. 
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De toets 

De toets(en) die je maakt ligt (liggen) al op je tafel. Je begint pas met de eerste toets als de surveillant 

daarvoor toestemming geeft. Je maakt de toets op het antwoordblad dat ook op je tafel ligt. Op je 

antwoordblad noteer je in ieder geval je naam, je klas en de docent die je voor het vak hebt.  

Als je klaar bent met de toets, controleer je alles goed. Je doet de eventuele bijlage voorzien van naam 

in je antwoordblad en laat alles op je tafel liggen. Je mag wanneer je klaar bent, direct de ruimte in alle 

rust verlaten via de normale ingang. Loop steeds zoveel mogelijk aan de buitenkant van de ruimte, 

zodat je afstand kunt houden. 

Als je twee toetsen maakt, dan mag je na de eerste toets gelijk starten met de tweede toets. Bijna 

altijd is de tweede toets in dezelfde ruimte. Mocht je toch moeten wisselen van zaal/lokaal, dan ga je 

in alle rust naar de andere ruimte en wacht je tot je naar binnen mag.  

Soms start jouw toets in een ruimte waar andere leerlingen al een toets aan het maken zijn. Zorg 

ervoor dat je extra stil naar jouw tafel gaat om de toets te maken.  

Het is eigenlijk niet mogelijk om een vraag te stellen tijdens je toets. Heb je toch een vraag, steek dan 

je hand op. De surveillant komt naar je toe om te helpen.  

Tijdens de toets kun je niet naar het toilet. Ga dus vooraf naar het toilet. 

 

Laptop 

Leerlingen die aangegeven hebben de toets voor een bepaald vak op een laptop te maken, doen dit 

altijd in het leerwerkhuis. Het is niet in alle gevallen gelukt om dit in Zermelo te verwerken. Je toets is 

echter wel aanwezig in het leerwerkhuis, dus ga dan daar naartoe! Dit geldt alleen voor de vakken 

waarvoor je het gebruik van een laptop hebt aangegeven.  

 

Z11 

Maak je de toetsen normaliter in Z11, dan is dit nu ook zo. Ook dit staat waarschijnlijk voor jou niet 

goed in Zermelo. De toets is echter wel aanwezig in Z11. 

 

Te laat 

Het kan gebeuren dat je te laat komt voor een toets. Ga dan via de gewone ingang van de toetsruimte 

naar binnen en overleg met de surveillant of je nog deel kunt nemen. Als er sprake is van overmacht, 

bijvoorbeeld door de openbaar vervoerskwestie, dan mag je nog deelnemen aan de toets. 

 

Namens alle lesgevende collega’s wens ik jullie allemaal heel veel succes in de komende toetsweek. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Rick Heimerikx 

Studieleider 3M 
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Hoe en wat tijdens de toetsweek 

 

Vooraf  

 

Check Zermelo 

14? 
Ken je nummer 

 

Ken je begintijd 

 

Ken je toetsruimte 

Op school 

 Ga naar de juiste ruimte (zie Zermelo!) 
- Gymzaal?  Ingang via nooduitgang gymzaal 
- Lokaal?  Ingang via hoofdingang 
- Gebruik je een laptop?  Toets in leerwerkhuis 

 In de gymzaal of het lokaal: 
- Pak een reinigingsdoekje bij binnenkomst en reinig je tafel.  
- Ga bij je nummer zitten. 
- Nummers liggen op volgorde vanaf de deur waardoor je binnenkomt. 

Uitzonderingen: 

 Maak je twee toetsen achter elkaar?  Nummer ver van de ingang. 

 Heb je extra tijd?  Nummer aan de zijkant. 
- Zitten er nog leerlingen een toets te maken?  Neem in stilte plaats bij 

de juiste tafel. Je ontvangt een toets. 

Tijdens toets 

 Vermeld op je toetsblad: 

 Naam 

 Klas 

 Docent 

 Niet lopen. 

 Zo min mogelijk vragen. Toch een vraag?  Hand opsteken. 

 Ga alleen voorafgaand en na afloop van je toets(en) naar het toilet. 

Klaar met toets 

 - Controleer of je echt alles hebt gemaakt. 
- Is er een bijlage?  Naam op bijlage en bijlage in je antwoordblad doen. 
- Laat je toets, antwoordblad en evt. bijlage op je tafel liggen. 

- Verlaat in stilte de ruimte via de gewone ingang. 

 Twee toetsen en klaar met de eerste toets?  Ga door met de tweede toets. 

(Mocht je van toetsruimte moeten wisselen, verlaat de ruimte rustig en ga naar 

je volgende toets.) 

 

 

 

 

 
 


