Aanvullingen voor de bovenbouw havo/vwo op het Protocol Heropening Reynaertcollege
Algemeen
We werken in het schoolgebouw met aan de afdelingen toegewezen
gebieden/vleugels;
Voor de afname van de PTA-toetsen zijn de aula, lokaal 107/108 en lokaal 110/111
gereserveerd. Voor de eventuele begeleidingslessen (zie hieronder onder ‘Het
rooster’) zijn in de aanliggende bovengang de lokalen 113, 114, 104 en 105
gereserveerd;
Deze gehele bovengang is alleen toegankelijk via de zijdeur met uitzicht op de
fietsenstalling en de daarachter liggende trap. Deze deur en deze trap fungeren als
in- en uitgang;
De toiletten direct links om de hoek in de bovenhal achter de klapdeuren van
voorgaande bovengang zijn de voor de bovenbouw havo/vwo toegewezen toiletten;
Andere gebieden/vleugels in de school zijn ‘verboden terrein’.
Het rooster
Het rooster voor de afname van de PTA-toetsen en de herkansingen daarvan is
leidend. Het toetsrooster is inmiddels naar je verzonden, het herkansingsrooster
komt volgende week;
Naast de uren dat je aanwezig dient te zijn voor afname van een PTA-toets zijn er
verder geen normale klassikale vaklessen voorzien;
Er wordt rondom de toetsmomenten nog wel een rooster opgesteld met per week,
per afdeling en per vakdocent één of twee facultatieve begeleidingsuren per vak:
Voor die uren dien jij je bij de betreffende docent aan te melden. Het
maximum aantal leerlingen per uur is 11. Vol is vol;
Eventueel nodigt de docent zelf je voor een dergelijk uur uit. Aanwezigheid is
in dat geval verplicht;
Sommige vakken hebben aangegeven geen gebruik te willen maken van
deze mogelijkheid. Die vakken zullen dan ook niet opgenomen zijn in het
rooster met begeleidingsuren;
Deze uren worden in het rooster direct voor of direct na een toets
geprogrammeerd.
Naast de ingeroosterde toets- en begeleidingsuren is het niet toegestaan om op
school aanwezig te zijn. Je komt dus alleen in het aaneengesloten tijdsblok met de
toets- en de begeleidingsuren naar school;
In het geval je twee toetsen op één dag hebt is tussen die twee toetsen één
(tussen)uur voorzien:
Tijdens dat uur blijf je in hetzelfde lokaal als waar de eerste toets heeft plaats
gevonden;
Indien de tweede toets op de dag plaats vindt in een ander lokaal volg je de
aanwijzingen op van de surveillant. Normaal gesproken wissel je op de helft
van het (tussen)uur van (toets)lokaal;

Je eventuele lunch kun je gebruiken tijdens dit (tussen)uur.
Op dinsdag draaien we een 50-minuten-rooster! Let op: de bel/zoemer is daar niet op
afgestemd!
Aankomst op school voor een (eerste) toets- of begeleidingsuur
Bij aankomst op school plaats je jouw (brom)fiets in de parkeervakken op de grote
parking waar normaal de auto’s van de docenten geparkeerd staan. Er geldt een
maximum van drie voertuigen per vak;
Je loopt naar de hoofdingang van de school en neemt daar plaats op één van de wit
gemaakte klinkers;
Je wacht daar op het seintje van de surveillant/docent die jou daarna begeleidt naar
het (toets)lokaal;
Zoals aangegeven in het algemene protocol reinigt de leerling bij binnenkomst zijn
handen met de aldaar aanwezige desinfectans.
Schoonmaken van (het meubilair in) de lokalen
Voor wat betreft de eventuele begeleidingsuren gelden de algemene regels als
opgesteld in het algemene protocol;
De toetsafnamelokalen worden voor en na afname van de toets door de
surveillant(en) schoongemaakt.
Het afnemen van de PTA-toetsen*
Je zorgt dat je minimaal 15 minuten van te voren (op één der witte klinkers op het
voorplein bij de hoofdingang) gereed staat;
15 minuten voor aanvang word je opgehaald en mag je onder begeleiding het
toetslokaal in;
Neem zo weinig mogelijk mee, je mag je jas en je tas(je) op de hoek van de tafel
leggen. Je uitgeschakelde gsm stop je in je tas of je jas, niet in je broekzak;
Zorg zelf voor pen, potlood, gum, geodriehoek en een gewone rekenmachine. Alleen
bij wiskunde mag je een grafische rekenmachine gebruiken;
Woordenboeken en atlassen worden door school verstrekt, neem voor de zekerheid
je eigen binas mee bij na, sk of bi;
Als je klaar bent laat je de gemaakte toets op je tafel liggen. Als je geen toets of een
begeleidingsuur meer hebt verlaat je het lokaal, de school en ook het plein;
Wanneer je nog een toets hebt blijf je in het lokaal zitten, je steekt je hand op en
wanneer je toets opgehaald is mag je in stilte verder studeren of een boek lezen.
NIET met je gsm bezig zijn! Is je tweede toets in een andere lokaal dan krijg je van
de surveillant halverwege het “tussenuur” een teken dat je naar het andere lokaal
mag. Dit i.v.m. het schoonmaken van de lokalen. Je mag niet in de gangen
rondhangen;
De tafels worden na elke toets gedesinfecteerd;
Op dinsdag werken we zoals vermeld met het 50 minutenrooster.

*: mocht je niet aanwezig kunnen zijn omwille van ziekte, dan wel een andere reden, neem
dan zo spoedig mogelijk contact op met de coördinator en/of teamleider. Let op: hier gelden
de daarvoor vigerende regels.

