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Tilburg, 19 maart 2020

Onderwerp: Toetsweek 2a en inhaaltoetsen

Beste examenleerlingen, geachte ouder(s)/verzorger(s),
Dinsdagmiddag hebben we je geïnformeerd over het besluit van de minister om de schoolexamens door
te laten gaan. Vandaag hebben we besluiten genomen over het rooster, de voorbereiding en start
conform de jaarplanning op woensdag 25 maart. Het rooster vind je vanavond in Zermelo. Als
uitgangspunt hanteren we dat iedere leerling één schriftelijke toets per dag heeft. Hierdoor is de
toetsperiode langer dan vermeld staat in het jaarrooster. Hieronder volgen de afspraken waar je je aan
dient te houden.
Leefregels leerlingen:
•

hanteer de richtlijnen die het RIVM heeft bepaald;

•

bewaar 1,5 meter afstand tussen jou en anderen (dat geldt dus voor zowel leerlingen als collega’s);

•

gebruik je eigen materiaal. Leen geen schrijfmateriaal en andere hulpmiddelen (uit);

•

bij binnenkomst ga je direct naar de toetsruimte, het is niet toegestaan voorafgaand aan de toets in
de school te verblijven; dit geldt niet voor leerlingen mavo-4 die voorafgaand aan de toets Engels
verzocht worden nog (inhaal)werk in te leveren. Zij worden hierover apart geïnformeerd.

•

blijf na de toets niet hangen, maar ga direct naar huis.

We vragen je bovenstaande regels in acht te nemen. Mocht je ziek zijn of verschijnselen hebben zoals
die door het RIVM zijn gemeld dan kan je niet deelnemen en zorgen wij er uiteraard voor dat er een
inhaalmoment gepland wordt. Mocht je niet kunnen deelnemen meld je dan via de gewone weg van te
voren ziek.
Voorbereiding thuis:
Gisteren hebben we je een instructie gestuurd waarmee je Microsoft Teams kan installeren. Wij zijn
benieuwd of dat gelukt is. Van meerdere docenten hebben wij berichten ontvangen dat er reeds digitaal
contact met leerlingen en zelfs klassen is gepland. We hebben daarom geen rooster voor contact met de
vakdocenten gemaakt. Zij maken zelf met jou of met de klas afspraken over de wijze waarop en
wanneer je met hen in contact kan komen.
Mocht je niet beschikken over een geschikte computer voor de thuisvoorbereiding neem dan zo spoedig
mogelijk contact op met jouw afdelingsleider.
Inhaaltoetsen mavo4:
Op maandag 23 en dinsdag 24 maart staan de inhaaltoetsen voor leerlingen mavo4 gepland. De
mentoren geven vandaag het rooster hiervan aan jullie door. Als je een inhaaltoets hebt staan dan is het
belangrijk dat je deze ook maakt. De kans kan bestaan dat je vanwege gezondheidsklachten thuis moet
blijven neem dan in dat geval contact op met Mevr. Meeuwissen. Ben je gezond realiseer je dan dat deze
inhaaltoetsen onderdeel uitmaken van het PTA.
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Bij de inhaaltoetsen hanteren we ook de leefregels zoals boven vermeld.
Tot slot: als je praktische en/of organisatorische vragen hebt stel deze dan per mail aan je
afdelingsleider. Voor vakinhoudelijk vragen neem contact op met jouw docent.
Ondanks dat we in een onrustige en onduidelijke fase zitten hopen we dat je je nu goed kan
voorbereiden op de komende schoolexamens en wensen je veel succes bij het maken ervan.

Met vriendelijke groet,
Daphne M. Heeroma
rector
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