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A. Doel Protocol
De preventie van overdracht van het coronavirus bij afname schoolexamens. De richtlijnen van het DVG zijn
uitgangspunt.

A. Toepassingsgebied
De avo-scholen die vallen onder de schoolbesturen genoemd bovenaan dit protocol. Het gaat daarbij om
het schoolpersoneel dat direct betrokken is bij de afname van de schoolexamens, alsook de
examenkandidaten. Dit protocol wordt ingezet naast het protocol dat algemeen geldt voor afname
schoolexamens. Daar waar discrepantie is, geldt dit protocol als leidend.

B. Besmettelijkheid
Het virus verspreidt zich via kleine druppeltjes vanuit de neus of mond van een mens met het coronavirus,
wanneer deze hoest of uitademt. Ook komt het zo op oppervlakken in de directe omgeving en op
voorwerpen terecht. Men kan besmet raken door het aanraken van deze oppervlakken en/of voorwerpen
en daarna het aanraken van de eigen ogen, neus en/of mond. Ook raken mensen besmet door het
inademen van de kleine druppeltjes die net zijn uitgeademd door een besmette persoon. Daarom is het
belangrijk op afstand (>2 m) te blijven.

C. Symptomen coronavirus
• koorts (minimaal 38 graden)
• kortademig
• hoofdpijn en keelpijn
• spierpijn
• verstopte neus

D. Voorzorgsmaatregelen en acties voorafgaande aan de afnameperiode
1. De personen die betrokken zijn bij de afname worden tijdig op de hoogte gebracht van dit protocol
en de organisatie van de afname van de schoolexamens.
2. Naast een schriftelijke instructie zullen surveillanten ook mondeling geïnstrueerd worden over wat
er concreet van hen verwacht wordt.
3. De tafels en stoelen in de examenruimte zijn 2 meter van elkaar verwijderd.
4. De tafels en stoelen van de ruimte waarin het schoolexamen wordt afgenomen worden grondig
schoongemaakt door schoonmaakpersoneel. Dit geldt eveneens voor spullen of benodigdheden die
regelmatig met de handen worden aangeraakt, zoals handvaten. Wanneer aangenomen kan
worden dat een oppervlakte besmet is met het coronavirus, dan wordt de oppervlakte
gedesinfecteerd met standaard desinfectantia, zoals alcohol 70%.
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5. De schooldirecteur zorgt voor voldoende mond- en neusmaskers voor personeel, zeep, papieren
handdoeken en desinfectant (hand sanitizer).
6. De kandidaten worden ingelicht over de punten uit dit protocol die op hen van betrekking zijn.
School controleert of de instructie en het examenrooster goed ontvangen zijn.
7. De kandidaten weten van te voren hun rooster en in welke ruimte zij moeten zijn. Eventueel wordt
aan de examenkandidaat bekend gemaakt bij welke ingang hij/zij zich moet begeven.
8. De kandidaten ontvangen de hygiëneregels op schrift.
9. Het is de examenkandidaat toegestaan om een zelf meegebracht mondkapje te dragen, echter
moet deze voor identificatie wel van het gezicht worden gehaald.

E. Maatregelen bij (ziekte)verzuim
1. Bij verzuim worden dezelfde maatregelen genomen als volgens het examenreglement.
2. Een leerling / medewerker verdacht van besmetting dient thuis te blijven om de kans op
verspreiding van het coronavirus te beperken.

F. Voorzorgsmaatregelen en acties bij aankomst van de examenkandidaten
1. Voordat de kandidaten binnenkomen ziet de directeur erop toe dat al het schoolpersoneel een
mondkapje draagt en op de toegewezen post aanwezig is.
2. De schooldirecteur maakt vooraf aan de examenkandidaat bekend dat deze binnen een bepaald
tijdsbestek bij de ingang van de school wordt verwacht om zo de toestroom van leerlingen te
reguleren.
3. Afhankelijk van het aantal examenkandidaten kan de school ervoor kiezen om een groep
kandidaten het schoolexamen een half uur later te laten beginnen.
4. Wanneer de examenkandidaat door een familielid of kennis wordt gebracht, dan stapt deze persoon
niet uit om groepsvorming te voorkomen. De persoon die de examenkandidaat brengt blijft in
zijn/haar voertuig en kan aan het einde van het schoolexamen de kandidaat weer ophalen.
5. Het schoolterrein is alleen te betreden voor de examenkandidaten en het schoolpersoneel.
6. Wanneer leerlingen aankomen bij de ingang tot het schoolterrein betreden zij één voor één het
terrein.
7. Het is de kandidaten niet toegestaan om een tas bij zich te hebben.
8. Bij de ingang staat een medewerker van de school die het binnenkomen van de examenkandidaten
regelt.
9. De medewerker van de school kan de kandidaten controleren op ziekteverschijnselen
(symptomen). Het meten van de temperatuur is niet verplicht.
10. Zodra verdenking van besmetting coronavirus reëel lijkt, wordt de leerling in strikte isolatie
gebracht: afgezonderde ruimte voor de eerste opvang.
11. Nadat een ruimte is bezocht door een mogelijk besmet persoon, wordt deze direct schoongemaakt
door schoonmaakpersoneel.
12. Kandidaten met ziekteverschijnselen (symptomen) mogen de examenruimte niet betreden.
13. Als er een rij moet worden gevormd dan houden de kandidaten 2 meter afstand van elkaar. Om de
leerlingen hierbij te ondersteunen zijn er door het schoolpersoneel markeringen aangebracht.
14. Wanneer het schoolterrein meerdere ingangen heeft dan wordt aangeraden om deze ook in te
zetten, als hierdoor groepsvorming voorkomen kan worden Van te voren wordt aan de
examenkandidaat bekend gemaakt bij welke ingang hij/zij zich moet begeven.
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15. Wanneer de rij verzadigd is, dan wachten de kandidaten op afstand op hun beurt om in de rij te
gaan staan. Eventueel blijven zij wachten in het voertuig waarmee zij worden gebracht. De
surveillant bij de schoolpoort kan een sein geven wanneer kandidaten uit het voertuig kunnen
stappen.
16. Op het moment dat de kandidaat het schoolterrein betreedt gaat deze onmiddellijk naar de
toegewezen ruimte waar het schoolexamen afgenomen zal worden.
17. Een medewerker van school houdt er toezicht op dat kandidaten niet op het schoolterrein blijven
hangen, maar doorlopen. Afhankelijk van het aantal leerlingen en de grootte van het terrein kunnen
meerdere medewerkers worden ingezet.
18. In het belang van veiligheid dienen de kandidaten ten allen tijde de instructies van het
schoolpersoneel op te volgen. Het niet opvolgen van instructies kan leiden tot het ontzeggen van
verdere deelname aan schoolexamens.

G. Voorzorgsmaatregelen bij vermoedens van ziekte
1. Zodra verdenking van besmetting coronavirus reëel lijkt, wordt de leerling in strikte isolatie
gebracht: afgezonderde ruimte voor de eerste opvang.
2. De kandidaat hoeft niet alle symptomen te hebben, en kan toch het virus dragen.
3. Laat, ook bij twijfel, de kandidaat naar huis gaan.
4. Indien de leerling te ziek is om alleen naar huis te gaan laat hem/haar ophalen door een familielid.
5. Vermijd direct contact. Indien wel direct contact noodzakelijk is, gebruik dan de volgende
beschermingsmiddelen: mond-neuskapje en latex handschoenen.

H. Voorzorgsmaatregelen en acties bij aankomst bij de examenruimte
1. Bij voorkeur zijn er per examenruimte twee surveillanten aanwezig, minimaal één.
2. Afhankelijk van de grootte van de examenruimte zijn er maximaal 10 kandidaten in deze ruimte.
3. Bij de toegang tot de examenruimte staat een surveillant die het binnenkomen van de
examenkandidaten reguleert. Ook controleert de surveillant op ziekteverschijnselen (symptomen).
4. Kandidaten met ziekteverschijnselen (symptomen) mogen de examenruimte niet betreden.
5. Wanneer leerlingen aankomen bij de ingang tot de examenruimte betreden zij één voor één deze
ruimte.
6. De surveillant desinfecteert de handen van de kandidaten met een desinfectant (minimaal 20
seconden inwrijven) of de kandidaat gaat direct na binnenkomst zijn handen met water en zeep
wassen (minimaal 20 seconden wassen). Om de handen te drogen zijn er papieren handdoeken
beschikbaar.
7. Nadat de kandidaat zijn handen heeft gereinigd gaat deze onmiddellijk aan een tafel zitten.
8. Eventueel zit de kandidaat aan een voor hem met examennummer aangegeven tafel.
9. De surveillant houdt er toezicht op dat de kandidaat deze instructie opvolgt.
10. De kandidaat heeft de nodige hulpmiddelen op tafel.
11. Mobiele telefoons staan uit en worden uit het zicht bewaard, bij voorkeur in de broekzak.
12. Als er een rij moet worden gevormd voor de ingang van de examenruimte dan houden de
kandidaten 2 meter afstand van elkaar. Om de leerlingen hierbij te ondersteunen zijn er door het
schoolpersoneel vloermarkeringen aangebracht.
13. Wanneer de rij verzadigd is, dan wachten de kandidaten op afstand op hun beurt om in de rij te
gaan staan.
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14. Voorafgaand aan de afname leggen de surveillanten de hygiëneregels uit in belang van ieders
gezondheid, o.a. hand- en hoesthygiëne en stellen de leerlingen gerust.
15. Surveillanten reinigen grondig hun handen alvorens zij materiaal uitdelen. In belang van veiligheid
dienen de kandidaten ten allen tijde de instructies van de surveillant op te volgen. Het niet opvolgen
van instructies kan leiden tot het ontzeggen van verdere deelname aan schoolexamens.
16. Het is de kandidaat toegestaan om een zelf meegebracht mond- en neuskapje te dragen.

I.

Voorzorgsmaatregelen en acties tijdens de afname
1. Bij voorkeur zijn er per examenruimte twee surveillanten aanwezig, minimaal één.
2. Indien er één surveillant aanwezig is in het lokaal dan staan er twee surveillanten op de gang / op
het aangrenzende plein.
3. Wanneer een kandidaat naar het toilet moet gaan, dan kan deze vergezeld worden door een
surveillant van de gang.
4. Toilet wordt na gebruik steeds schoongemaakt door schoonmaakpersoneel.
5. Surveillanten houden ten alle tijden de hygiëneregels in acht.

J. Voorzorgsmaatregelen en acties na de afname
1. Kandidaten kunnen pas na 60 minuten na de start van het schoolexamen het klaslokaal verlaten.
2. Buiten het klaslokaal en op het schoolterrein houden de kandidaten zich aan de sociale distantie
van minimaal 2 meter.
3. Kandidaten zullen direct na afname naar huis moeten gaan of opgehaald moeten worden.
4. De politie kan nabij de school patrouilleren en controle uitvoeren op het naleven van de opgelegde
maatregelen.
5. Het examenwerk kan in een plastic zak worden meegenomen door de desbetreffende examinator.
De examinator zorgt ervoor om het examenwerk minimaal 4 klokuren te laten liggen, om zo
besmettingsgevaar te minimaliseren.
6. Na de afname worden de tafels en stoelen grondig schoongemaakt door schoonmaakpersoneel. Dit
geldt eveneens voor zaken die regelmatig met de handen worden aangeraakt, zoals handvaten.
Wanneer aangenomen kan worden dat een oppervlakte besmet is met het coronavirus, dan wordt
de oppervlakte gedesinfecteerd met standaard desinfectantia, zoals alcohol 70%.
7. De hulpmiddelen die de school in bruikleen heeft gegeven aan de kandidaten worden ook
gereinigd.

Totstandkoming Protocol
Dit protocol is tot stand gekomen in samenwerking met:
•
•
•
•
•
•
•

Directie Onderwijs;
Dienst Publieke Scholen;
Stichting Protestants Christelijk Onderwijs;
Stichting Katholiek Onderwijs Aruba;
Stichting Onderwijs Combina;
Directie Volksgezondheid (DVG)
Sindicato di Maestro di Aruba (SIMAR)
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