Examen maken?
Lees deze instructies goed door vóór je naar school komt!
Deze instructies zijn er om jou en iedereen binnen onze school zoveel mogelijk te
beschermen tegen het coronavirus. Lees deze tekst goed door en volg de instructies
wanneer je naar school komt om een examen te maken.

Neem mee
• Een geldig identiteits-bewijs
(paspoort, rijbewijs of ID-kaart)
• Een pen en potlood
• Wat je nodig hebt en mag
gebruiken bij het maken van je
examen, zoals een woordenboek

Let op
• Bij verkoudheid, hoesten of
koorts kom je niet naar school
• Kom je toch met klachten naar
school? Dan word je naar huis
gestuurd. Je kunt dan geen
examen maken

Voor het examen
• Check de locatie en het juiste lokaal op
examenrooster.summacollege.nl.
• Als je op school aankomt ga je meteen het gebouw
in. Blijf niet buiten wachten op medestudenten.
• Neem plaats in de kantine voor aanvang van het examen.
• Ook tussen twee examens wacht je in de kantine.
• Zet je telefoon uit. Stop je jas, tas en telefoon in je kluisje.
• Ga naar het toilet voor het examen begint.
Tijdens het examen
• De surveillant wijst je naar een PC en je neemt
daar plaats.
• Leg je identiteitsbewijs op de lege tafel naast
je met de pasfoto naar boven.

Veel succes met het maken van je examen!

Volg de rivm richtlijnen
• Houd altijd 1,5 meter afstand
van elkaar
• Draag een mondkapje zodra je
je verplaatst binnen het gebouw
• Raak elkaar niet aan
• Hoest of nies in je elleboog

Na het examen
• Als je klaar bent leg je je examen op de hoek van je tafel.
• Verlaat rustig het lokaal.
• Teken met je eigen pen/potlood voor aanwezigheid.
• Verlaat direct het gebouw. Blijf niet wachten op
medestudenten.

