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Gedragsprotocol schoolexamen klas 3 D&P- juni 2020 
 
Vooraf 

• Neem je eigen pen en rekenmachine mee. 
• Zorg dat je op tijd op school bent en loop meteen naar het lokaal waar je naar toe wordt 

verwezen. De klas wordt  over vier lokalen verdeeld. 
• In het lokaal maak je eerst je handen schoon met de in het lokaal aanwezige 

reinigingsmiddel. 
• In het lokaal krijg je een plek toegewezen. Bij deze plek ligt een gekleurd blaadje. 
• Je volgt de in de school aangegeven looproutes. 
• Als je gezondheidsklachten hebt (verkouden, hoesten, koorts) dan mag je niet op school 

komen. Wordt dit geconstateerd dan word je weggestuurd. Heb je gezondheidsklachten of 
zijn er andere redenen om het schoolexamen niet te kunnen maken, dan melden je ouders 
op de gebruikelijke manier af. 

• Je kunt op school geen gebruikmaken van je kluisje. 
 
 
Tijdens het schoolexamen 

• Je jas, tas, mobiele telefoon en eventuele smartwatch leg je op de tafel waar een blaadje 
ligt met dezelfde kleur als op je werkplek. Deze tafel is net als je werkplek vooraf 
gereinigd. Je telefoon zet je uit. 

• Op je werkplek ligt de toets met voldoende papier. Je mag pas beginnen als de docent het 
zegt. De toets mag je nog niet bekijken. 

• De docent loopt niet langs de werkplekken en neemt ook geen spullen van je aan. 
• De toets bestaat uit twee delen. Tussen deze delen is er een kleine pauze in het lokaal 

waar je de toets maakt. Je mag zelf iets te eten en te drinken meenemen. Voor elke 
leerling is er een flesje water aanwezig. 

• Als je klaar bent met alle onderdelen van het schoolexamen, leg je de toets op de tafel 
waarvan door de docent is aangegeven dat je daar je toets moet neerleggen. 

 
Na het schoolexamen 

• Als je klaar bent verlaat je het gebouw en het schoolterrein meteen. Je blijft niet hangen. 
• De tafels, stoelen en deuren worden na elk examen schoongemaakt. 

 


