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Tilburg, 18 maart 2020

Onderwerp: toetsweek examenleerlingen

Beste examenleerlingen, geachte ouder(s) / verzorger(s),
Onderwijs op afstand:
De afgelopen dagen is er hard gewerkt door je docenten om er voor te zorgen dat je je zo goed mogelijk
kunt voorbereiden op de toetsen die afgenomen gaan worden in Toetsweek 2a(TW2a). We hebben onze
examendocenten aan jullie gekoppeld via Microsoft Teams. Via dat platform gaan we je onderwijs op
afstand verlenen. Dat is spannend, we hebben dat nog nooit gedaan, maar we denken dat we dat met
elkaar kunnen. Mocht een docent hier niet mee werken, dan ontvang je via Magister van de docent een
alternatief. Onderaan deze brief vind je de instructie om Microsoft Teams te gebruiken. Doe daar je
voordeel mee.
Je hebt van de Minister van Onderwijs gehoord dat de schoolexamens zoals die in het Programma van
Toetsing en Afsluiting (PTA )zijn vastgelegd worden afgenomen onder de voorwaarden zoals die door het
RIVM zijn gesteld.
We willen je dan ook oproepen om de voorbereidingen op TW2a zo snel mogelijk te starten en gebruik te
maken van de mogelijkheden die de docenten je bieden via Teams. Dit is ook de enige manier waarop
we je kunnen helpen, je mag namelijk niet in de school komen en wij mogen geen lessen op school
organiseren in verband met het Coronavirus.
Organisatie Toetsweek 2a (roosters volgen)
Schriftelijke toetsen:
De schriftelijke toetsen worden voornamelijk afgenomen in de gymzaal en de tafeltjes staan ver genoeg
uit elkaar (volgens de richtlijnen RIVM). Je mag de toets alleen maken als je geen klachten hebt zoals die
voortdurend zijn gedeeld. We zorgen er hiermee voor dat je alle tijd krijgt om alle toetsen die in het PTA
staan af te ronden. Als je de ziekteverschijnselen hebt en je komt toch, sturen we je direct naar huis.
Aan het einde van de toets, als je klaar bent of de tijd is om, pak je je jas en verlaat je direct het
gebouw. Houd je ook niet op rond het gebouw. We willen namelijk niet dat leerlingen in grote groepen bij
elkaar blijven. Als je de toets niet kan maken omdat je ziek bent of de verschijnselen hebt zoals die zijn
genoemd door het RIVM vragen we je dagelijks je ziek te melden volgens de procedure. We hebben
voldoende tijd om alsnog het PTA af te ronden. Gezondheid is het allerbelangrijkste. Neem hierin je
verantwoordelijkheid.
Mondelinge toetsen
Op de planning staan ook een aantal mondelinge toetsen. We laten aan je docent de keuze of deze toets
via Teams wordt afgenomen of dat je op school het mondeling doet. Ook hiervoor geldt weer dat we alle
maatregelen zoals die door het RIVM zijn vastgesteld gaan organiseren.
Mocht je de door het RIVM genoemde klachten hebben, dan mag je het mondeling niet op school doen.
We zoeken dan naar een ander moment of nemen het mondeling alsnog af via Teams.
Ook voor je mondeling geldt de afspraak dat je na je toets, meteen het gebouw verlaat en ook niet
buiten het gebouw blijft hangen.
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Handleiding Installeren Microsoft Teams
Teams gebruiken op je telefoon of tablet
Ga naar de Play Store of Apple Store, download teams. Je kunt nu direct aan de slag. Kijk eventueel nog
naar een gedeelte van het volgende instructiefilmpje https://youtu.be/vXs9Ry_aMp8?t=112
Teams gebruiken op je pc
Ga naar www.office.com en meld je aan met mailadres van school en je wachtwoord. Je mailadres van
school is “leerlingnummer@willem2.nl” (dus zoals k123456@willem2.nl). Klik op het icoontje van teams
en je kunt nu direct aan de slag. Kijk eventueel nog naar een gedeelte van het volgende instructiefilmpje
https://youtu.be/vXs9Ry_aMp8?t=112
Je krijgt ook de mogelijkheid om het office-pakket gratis op je pc te installeren.
In de meeste instructiefilmpjes zie je dat je een code nodig hebt om in teams aan het werk te gaan. Wij
hebben je al toegevoegd aan teams, de code heb je daarom niet nodig.
Heb je geen toegang tot een geschikte computer neem dan z.s.m. contact op met je afdelingsleider.
De roosters en verdere informatie over de organisatie van TW2a volgen morgen, uiterlijk vrijdag.
We beseffen dat we nogal wat van je vragen. We stellen alles in het werk om je een zo onbezorgde
voorbereiding te gunnen, dat vergt ook veel van ons. We snappen dat je veel vragen hebt, maar willen je
verzoeken om deze nog even te bewaren. Morgen ontvang je meer informatie over begeleiding door
docenten, het rooster van de schriftelijke toetsen en mondelingen.
Vragen die het vak betreffen, kun je binnenkort via teams aan je docent stellen. Installeer alvast
Microsoft Teams zodat je er klaar voor bent!

Namens de schoolleiding
Met vriendelijke groet,
Daphne M. Heeroma
rector
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