
Beste student en examenkandidaat, 
 
Allereerst: een heel goed 2021 gewenst!! 
Laten we hopen dat het komende jaar wat minder obstakels brengt dan 
het afgelopen jaar…. 
 
Dit bericht is belangrijk als je examens komt doen op vrijdag 8 en 
zaterdag 9 april. 
Om te voorkomen dat er op enig moment grote drukte ontstaat in de 
gangen van het gebouw hebben we aanpassingen gemaakt in de tijden 
tussen de examens en in de ruimtes die we gebruiken. 
Om met de verdeling van de ruimte te beginnen: 

- In de gymzaal zitten de kandidaten van de KZV Nederlands 
- In de aula zitten de kandidaten voor de GZV 
- In lokalen 4, 5, 6 en 7 zitten de kandidaten voor de KZV Engels 

 
De kandidaten KZV Nederlands komen binnen via de ingang van de 
gymzaal (bij de parkeerplaats aan de westzijde van de gymzaal) 
De kandidaten GZV komen binnen via de nooddeur van de school (bij de 
parkeerplaats aan de westzijde van de gymzaal). 
De kandidaten KZV Engels zitten komen binnen via de hoofdingang. 
 
Verdeling in tijd: 
De tijden tussen de examens zijn verkort, en een aantal aanvangstijden 
veranderd t.o.v. het eerder gepubliceerde examenrooster. Hieronder een 
overzicht van de tijden die we gaan hanteren: 
 
 
KZV 
Vrijdag 8-1    Zaterdag 9-1 
11.00-12.30 MARENG/SWTK  10.30*-12.30 STAB   * halfuur eerder dus! 
13.00-14.00 INS   13.30-14.30 METEO 
14.30-16.00 COLREGS/BVA  15.00-16.30 LAWS/ZEER  
  



GZV 
Vrijdag 8-1    Zaterdag 9-1 
11.30-13.00 MARENG/SWTK  10.00-12.30 STAB 
13.30-14.30 INS   13.15-14.45 METEO 
15.00-16.30 COLREGS/BVA  15.15-16.45 MAN 
 
De kandidaten worden 10 minuten voor aanvang van het examen geacht 
plaats te nemen, maar mogen pas 30 minuten voorafgaand aan het 
eerste examen het gebouw betreden, en dus ook de examenruimte.  
De surveillanten delen drie tot vier minuten voor aanvang van de officiële 
tijd de examens uit zodat op tijd gestart kan worden. 
Nadat je klaar bent lever je het examen in. Daarna kan je koffie gaan 
halen, naar het toilet gaan etc. 
 
Na het inleveren mag je je plek weer innemen in de examenruimte en 
gaan studeren voor het volgende examen. Om die reden vragen we 
iedereen de tas mee te nemen in of nabij de examenruimte en deze op 
een centrale plek te plaatsen waar de surveillant er zicht op heeft.  
Telefoons blijven buiten de examenruimte.  
Je kunt de boeken voor het opvolgende examen bestuderen tot max. 10 
minuten voor aanvang van het nieuwe examen. De boekwerken dienen 
dan weer terug in de tas te worden gestopt. 
Indien er tegen het einde van een examen nog veel kandidaten bezig zijn, 
kan de surveillant beslissen dat de kandidaten moeten blijven zitten, om 
zodoende te voorkomen dat er te veel mensen heen en weer lopen. Een 
van de surveillanten neemt dan de examens in. 
In alle gevallen geldt dat, zodra een examen is ingenomen, dit niet meer 
mag worden ingezien door de kandidaat.  
 
Er worden koffiecorners ingericht: 
1. In de binnendeur van de werkplaats voor de kandidaten uit de gymzaal. 
2. In de gang, naast de nooduitgang voor de kandidaten uit de aula. 
3. In de gang, naast de hoofdingang voor de kandidaten uit de lokalen. 
Koffie en thee wordt aan de kandidaten gratis ter beschikking gesteld. 



Wat is verder nog van belang? 
- We hanteren de corona maatregelen: voor alle aanwezigen geldt 

een mondkapjesplicht tijdens het lopen. 
- Let er goed op dat je in de examenruimte en daarbuiten stil bent! 
- Dyslectici welke dit tevoren hebben aangegeven krijgen 20% extra 

tijd.   
- Als je gezondheidsklachten hebt wil ik je vragen niet naar school 

te komen en me dit z.s.m. te laten weten via de mail. 
 
Alvast dank!!!!! 
Bijlage: plattegrond school. 
 
 

 


