
Veiligheidsprotocol 1½ meter samenleving in kader afname herkansingen op 
school (7 mei t/m 27 mei). 

 
Beste examen-kandidaat, 
  
In het kader van de bijzondere omstandigheden waaronder de herkansingen op 
school worden afgenomen willen wij je wijzen op de spelregels die gelden, afgeleid 
van de RIVM adviezen. 
Wij verzoeken iedereen zich aan de deze regels te houden, alleen dan kunnen we 
de schoolexamens voor iedereen in een veilige omgeving aanbieden. 
  
Alle herkansingen zullen in de gymzalen van Wolfert Tweetalig worden afgenomen. 
  

1. Kom alléén naar school, parkeer je fiets langs de straat van de school (de 
fietsenkelder is gesloten). 

2. Houd ook buiten afstand tot elkaar. 
3. Breng alleen het hoogstnoodzakelijke mee naar school. De kluisjes en 

begane grond zijn in deze periode NIET toegankelijk. 
4. Geleende mediatheek boeken kunnen in de verdeel-gang van de gymzalen 

worden ingeleverd en op de lijst afgevinkt worden. 
5. Vwo-leerlingen komen binnen via het hek schoolplein en gaan via het 

bordes naar de 1e verdieping en vervolgens naar ingang van de gymzaal op 
de 1e verdieping. 

6. Havo-leerlingen komen binnen via de buiteningang bij de gymzalen en 
gaan via de trap naar de gymzaal. 

7. Iedereen gebruikt zijn eigen schrijfmateriaal/rekenmachine. 
8. Laat tassen zoveel als mogelijk thuis. Jassen en tassen worden in de 

verdeel-gang van de gymzalen achtergelaten, mogen dus niet mee de 
gymzaal in. 

9. Als je klaar bent met de herkansing maak je dat aan de surveillant duidelijk 
en laat je het gemaakte werk op de tafel liggen, daarna verlaat je in stilte de 
gymzaal. 

10. Ga direct na afloop van de herkansing naar huis, wacht dus niet op elkaar. 
11. Alleen indien je meerdere herkansingen op één dag hebt mag je in de aula 

plaatsnemen  (slechts 1 persoon per tafel). Anders heb je daar niets te 
zoeken, ook niet voorafgaand aan de herkansing. De kantine is gesloten dus 
zorg zelf voor eten en drinken. 

12. Beperk toilet bezoek tot een minimum. 
13. Alle deuren die van belang zijn bij de afname van de herkansingen zullen 

open staan. 
14. Alle tafels, stoelen, woordenboeken, Binas zullen voorafgaand aan elke 

zitting worden ontsmet. 
15. Bij de ingangen dien je je handen te wassen met daar aanwezige wasgel. 
16. Tijdens de herkansingen is het examenreglement onverkort van kracht. 


