
Openbare scholengemeenschap voor 

vmbo – mavo – havo - atheneum en gymnasium 

Postbus 200 

7240 AE  LOCHEM 

 

IBAN NL36ABNA0566662175 

BIC ABNANL2A 

 

t 0573 297297 

e info@staring.nl 

i www.staring.nl 

 

Locatie Zutphenseweg Locatie Beukenlaan Locatie Herenlaan 

Lochem Borculo Borculo 

0573 297 297 0545 273 535 0545 271 413 

 

 

Aan alle leerlingen van een examenklas locatie Lochem 

en hun ouders/verzorgers 

 

 

  

Lochem, 18 maart 2020 

 

ons kenmerk: 4094.1920 

betreft: gang van zaken bij schoolexamens 

 

 

Beste leerlingen, beste ouders/verzorgers,  

 

Toetsoverzicht 

Zoals bekend starten we maandag 23 maart 2020 met de schoolexamens. De aangepaste 

overzichten voor de schoolexamens staan op de gebruikelijke plek op de site. Bekijk het nieuwe 

overzicht goed, er kunnen aanpassingen nodig zijn geweest in verband met het toepassen van de 

voorschriften van het RIVM.  

De toetsruimtes vind je eind van de week in je rooster in Zermelo. We zullen voor de afname van 

de toetsen ook het forum, de sporthal en de gymzaal inzetten, dit om voldoende ruimte ten 

opzichte van elkaar te kunnen waarborgen.  

Over de mondelinge schoolexamens volgt nadere informatie. 

  

Binnenkomst 

We willen voorkomen dat er groepen leerlingen ontstaan bij de toegang tot de school. Daarom 

vragen wij jullie om maandagmorgen ruim op tijd aanwezig te zijn (10 minuten van tevoren) en je 

in een rij met voldoende afstand ten opzichte van elkaar op te stellen. Voor de toetsen die in het 

schoolgebouw worden afgenomen gebruik je de draaideur bij de hoofdingang. Voor de toetsen die 

in de sporthal of de kleine gymzaal worden afgenomen gebruik je de ingang bij de fietsenstalling 

van het personeel. 

 

Kluisjes  

De kluisjes worden niet gebruikt. Bij de toetsruimte(s) staan verrijdbare kapstokken voor de 

jassen. De tassen staan bij de uitgang van de toetsruimte. Je neemt in principe geen mobieltje 

mee naar school. Als je toch een mobieltje mee naar school moet nemen, zet je die uit en doe je 

het in de telefoontas. 

  

Examen gemaakt en dan? 

Zodra je met een schoolexamen klaar bent, steek je een vinger op. Een surveillant geeft aan 

wanneer je de toetsruimte mag verlaten. Je laat het gemaakte werk op tafel liggen, de surveillant 

haalt het op. Na het verlaten van de toetsruimte ga je direct naar huis en wacht je dus niet op 

andere leerlingen. Als je op dezelfde dag nog een tweede toets hebt, krijg die dag te horen waar je 

kunt pauzeren. 

  

 



  

 

  

Houd je aan de richtlijnen van het RIVM om jezelf en anderen te beschermen! Denk met 

name ook aan de 1,5 meter afstand en wijs elkaar daarop.  

 

Indien er vragen zijn bij jou of bij je ouders naar aanleiding van dit bericht, stuur dan s.v.p. een 

bericht naar je eigen afdelingsleider. 

  

Met hartelijke groet, 

namens directie en afdelingsleiders examenklassen, 

 

 

 

 

 

Zegert Vis  

directeur onderwijs 

 

 

 

 


