
Hengelo, 21 januari 2021 

 

Beste leerlingen uit H4, V4 en V5, 

In verband met de komende toetsweek en de nu geldende 1,5 meter afstand tussen 

leerlingen hebben we de volgende afspraken gemaakt: 

• De meeste toetsen worden afgenomen in de OSG sporthal.  

• Als in- en uitgang wordt de hoofingang van de sporthal gebruikt. Daar is ook een 

fietsenstalling aanwezig (ingang naast fietsenstalling MCT). 

• Als je meerdere toetsen na elkaar hebt kun je gebruik maken van de aula of een 

lokaal (lokaal 0.12 en lokaal 0.22) in de tussenliggende tijd. Uiteraard houd je ook 

daar 1,5 meter afstand van elkaar en laat je de opstelling van de stoelen en tafels 

zoals je die bij binnenkomst ook hebt aangetroffen. 

• Ook tussen toetsen door ga je via de uitgang van de sporthal buitenom naar ons 

schoolgebouw de aula of het lokaal in. Je kunt dus niet door de hal van MCT lopen. 

• In de sporthal staan Zaal 3 en Zaal 4 aangegeven. Kijk in je rooster waar je verwacht 

wordt.  

• Enkele toetsen worden afgenomen in de school: dyslexielokaal (1.25 en 1.29), 

luistertoetsen en informatica. Kijk voor die laatste twee in het rooster op de website 

waar je verwacht wordt! 

• Voor de leerlingen van het dyslexielokaal hangt op de deur bij de conciërges een 

overzicht wie wanneer in welk lokaal wordt verwacht. 

• De sporthal is 10 minuten voor aanvang van de toets open. Je kunt niet eerder naar 

binnen gaan in verband met eventuele toetsen die in de andere zaal worden 

afgenomen.  

• Jassen en tassen kun je vooraan in de zaal zetten. Natuurlijk moeten de telefoons en 

smartwatches uit en in de tas. Neem alleen die materialen mee naar je tafel die bij 

die toets zijn toegestaan. Etuis blijven in de tas. 

• Je krijgt (net als bij het eindexamen) bij de toetsen biologie en scheikunde een BINAS 

van school. Het is dan niet toegestaan je eigen BINAS te gebruiken. Bij natuurkunde 

moet je zelf je BINAS meenemen naar de toets. Dit omdat de SET natuurkunde voor 

H4, V4 en V5 gelijktijdig wordt afgenomen. 

• Als je voor het einde klaar bent lever je je toets in bij de surveillant voorin de zaal en 

mag je vertrekken. 5 minuten voor het einde van de toetstijd geeft de surveillant aan 

dat je niet meer mag vertrekken. Je blijft dan zitten en volgt de instructies van de 

surveillanten. 

Veel succes! 
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