
Instructie studenten voor toetsweek 3: 
 

Corona-richtlijnen: 
Houd je aan de regels die zijn opgenomen in de VISTA corona-beslisboom. 

• Heb je meerdere van de verschijnselen (koorts, droge hoest, neusverkouden, 
keelpijn, diarree) blijf dan uit voorzorg thuis en laat je testen.   

• Zorg voor voldoende afstand (1,5m). Niet alleen voor jezelf, maar ook voor de 
veiligheid van anderen.  

• Zorg ervoor dat je een mondkapje draagt als je het gebouw binnen komt.  
In het toetslokaal mag het mondkapje af zodra je zit.  
 

Wij rekenen op je medewerking. 
 

Vooraf: 

• Neem je identificatiebewijs (rijbewijs, paspoort) én de schoolpas. Surveillanten 
mogen je weigeren als je je niet kunt identificeren. 

• Neem pennen, potloden, markeerstiften en een woordenboek (onbeschreven) 
mee. 

• Zorg voor een correcte rekenmachine: 
o Wiskunde vmbo-tl → gewone rekenmachine 
o Wiskunde havo en vwo→> alleen een correcte grafische rekenmachine 

in de examenstand (≠ resetstand). Een gewone rekenmachine is niet 
toegestaan. Zorg dat de rekenmachine is opgeladen 

o Overige vakken→ gewone rekenmachine (daar waar nodig) 

• Maak je gebruik van Kurzweil, neem dan zelf oortjes mee. 

• Leg je jas en tas met telefoon en horloge in je kluisje. 
 

Tijdens de toets: 

• Volg de aanwijzingen van de surveillanten altijd op. 

• Geen telefoon en geen horloges/smartwatches toegestaan. 

• Gebruik geen typ-ex. 
 

Ziekmelden: 
1. Mocht je onverhoopt ziek zijn in de toetsweek bel dan nummer 06-28525749. 

Bel voor aanvang van je toets máár in ieder geval uiterlijk tussen 08:00 en 
10:00 en leg uit wat er aan de hand is. 

2. En stuur een email aan de examensecretaris e.theelen@vistacollege.nl met 
een bewijs van je afwezigheid en een verzoek tot het mogen inhalen van de 
betreffende toets. Bij minderjarigheid moet een van je ouders of verzorgers 
een email sturen aan de examensecretaris. Zonder geldig bewijs kan het zijn 
dat je de toets niet mag inhalen! 

 
Wij wensen je veel succes met de 3e toetsweek. 
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