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Dear student and exam candidate,  
 
This message contains important information for those attending the 
exams on Friday December 17th and Saturday December 18th 2021. 
In order to avoid large groups and having the building occupied after 
17.00, we have made adaptations to the times between the exams and 
the space(s) that are being used. 
To begin with the adaptations in space(s) used:  

- In the Gym the candidates of the Dutch KZV will assemble. 
- In Classroom 4 the candidates of the GZV will assemble 
- In Classrooms 5, 6 en 7 the candidates of the English KZV will 

assemble 
The Dutch KZV candidates will enter the building via the entrance of the 
gym (at the parking lot on the west- side of the school). 
The English KZV candidates and the GZV candidates will enter the building 
via the main entrance. 
(see plan page 3) 
 
Adaptations in time: 
The times between the exams have been made shorter, and some of the 
starting times have changed relative to the published exam schedule. 
Here is an overview: 
 

Friday December 17th: 
KZV and GZV 
11.00-12.30 MARENG 
13.00-14.00 INS 
15.00-16.30 COLREGS 
  
 



Saturday December 18th: 
KZV 
10.00-12.00 STAB 
13.00-14.00 METEO 
15.00-16.30 MALAW 
 
GZV 
09.30 (!)-12.00 STAB (starts ½ hour earlier than originally planned!) 
13.00-14.30 METEO 
15.00-16.30 MAN 
 
The candidates are expected to take their seats 10 minutes prior to the 
start of an exam. 
Three minutes before the start of each exam the supervisor(s) will hand 
out the exam papers so that everyone is able to start on time.  
After finishing the exam, you will hand in your work at the exam intake 
point (see plan) 
The GZV in classroom 4, the English KZV in the hallway outside the class 
rooms.  
Coffee/tea will be available in the restaurant. 
As seats in the restaurant are limited, we ask you to only enter to get 
food, and leave after you are finished your drink or meal. 
 
You are allowed to go back to your seat in your exam room and study for 
the next exam. A place in or near the exam room will be appointed to 
leave your bag with books. Mobile phones are not allowed in the exam 
room. 
You can study your books until max. 10 minutes before the next exam. 
The books and notes then need to be put back in the bag. 
If, near the end of an exam, many candidates are still busy finishing their 
exam, the supervisor(s) may decide that candidates remain seated. The 
supervisor will then take the exams from the candidate’s table. 



As soon as an exam has been taken in, there is no possibility for the 
candidate to view it anymore. 
 
What else is important? 

- We will apply the corona measure rigidly: all candidates are 
required to wear a mouth mask when walking or when standing in 
the hallway. A distance of 1.5 meters should be kept from others 
at all times 

- Make sure that you are silent in- and outside of the exam room!  
- Dyslectics that have previously informed us and can show proof, 

are allowed an extra 20% of time for each exam.   
- If you have health related problems: please do not come to our 

school and inform us by mail!  
 

Thanks in advance!!!!! 



Beste student en examenkandidaat, 
 
Dit bericht is belangrijk als je examens komt doen op vrijdag 17 en/of 
zaterdag 18 december. 
Om te voorkomen dat de groep te groot wordt en er na 17.00 nog 
mensen in het gebouw aanwezig zijn, 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 lokaal 4 zitten de kandidaten voor de GZV  
- In lokalen 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 KZV Engels en GZV 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: 
 

Vrijdag 17 december: 
KZV en GZV 
11.00-12.30 SWTK 
13.00-14.00 INS 
15.00-16.30 BVA 
  
Zaterdag 18 december: 
KZV 
10.00-12.00 STAB 
13.00-14.00 METEO 
15.00-16.30 ZEER 
 



GZV 
09.30 (!)-12.00 STAB (begint ½ uur vroeger dan origineel gepland!) 
13.00-14.30 METEO 
15.00-16.30 MAN 
 
De kandidaten worden 10 minuten voor aanvang van het examen geacht 
plaats te nemen.  
De surveillanten delen drie 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 bij het inleverpunt (zie 
plattegrond verderop). Daarna kan je koffie gaan halen, naar het toilet 
gaan etc. 
Omdat plek in de aula beperkt is wil ik je vragen na je koffie/broodje de 
ruimte weer te verlaten. 
 
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.  
 
Wat is verder nog van belang? 



- We hanteren de corona maatregelen: voor alle aanwezigen geldt 
een mondkapjesplicht tijdens het lopen en anderhalve meter 
afstand houden van anderen 

- Let er goed op dat je in de examenruimte en daarbuiten stil bent! 
- Dyslectici welke dit tevoren hebben aangegeven en daarvoor een 

verklaring hebben overlegd krijgen 20% extra tijd.   
- Als je gezondheidsklachten hebt wil ik je vragen niet naar school 

te komen en ons dit z.s.m. te laten weten via de mail. 
 
Alvast dank!!!!! 
 

 
 


