
 

Geachte ouder(s)/verzorger(s), 
 
U ontvangt deze brief omdat we dit schooljaar zijn gestart met een 
nieuw toetsbeleid. We hebben een aantal redenen om ons toetsbeleid 
aan te passen: 
⋅ de meeste leerlingen werken alleen nog voor cijfers 
⋅ de toetsdruk in de onderbouw was wel heel erg hoog 
⋅ door de ontwikkeling naar meer maatwerk voor leerlingen in ons on-

derwijs wordt het toetsen minder belangrijk en het leerproces be-
langrijker. 

 
Als je leerlingen heel veel toetst krijgen ze het zo druk, dat ze de keus 
maken de toetsen te leren en de rest te laten zitten. Dat maakt dat do-
centen gaan denken ‘ze leren niet voor mijn vak, ik geef een toets, zodat 
ik zeker weet dat ze het wel leren’, waarop leerlingen weer alleen leren 
voor die toets, enz. enz. Zo kom je dan met z’n allen in een vicieuze cir-
kel terecht, waarvan je op enig moment moet zeggen, dat het afgelopen 
moet zijn. Leerlingen moeten ruimte en tijd hebben om te leren, niet 
voor het cijfer, maar voor de mogelijkheden die ontwikkeling hen biedt! 
 
Daarnaast is Stad & Esch bezig met een ontwikkeling naar meer maat-
werk voor onze leerlingen in ons onderwijs: de leerling werkt hierbij aan 
leerdoelen voor het betreffende vak. Binnen alle vaksecties is hiermee 
een start gemaakt. Ons nieuwe toetsbeleid gaat dit ondersteunen. 
 
Wat houdt het nieuwe toetsbeleid in? 
In het nieuwe toetsbeleid wordt het aantal toetsen voor een cijfer ver-
minderd. Elk vak mag een maximaal aantal toetsen geven per jaar af-
hankelijk van het aantal lesuren per week. In de tijd die vrijkomt door 
het minder toetsen, bekijken docent en leerling samen of de leerdoelen 
zijn behaald en of de leerling toe is aan het maken van een toets. Naast 
de toetsen voor een cijfer (de summatieve toetsen) zijn er voor leer-
lingen vele vormen van toetsen beschikbaar waar ze van kunnen leren 
(de zogenaamde formatieve toetsen). 
 
Natuurlijk zal het voor leerlingen en docenten wennen zijn om met min-
der toetsen en een andere manier van werken tot goede resultaten te 
blijven komen. Dit schooljaar zullen we dit dan ook nauwlettend volgen 
en als dat nodig is, zullen we vanzelfsprekend aanpassingen doen. We 
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pagina 2/2 zullen ervoor zorgen dat de overgang naar een ander toetsbeleid soepel 
gaat verlopen en dat de leerlingen er geen nadelen van gaan ondervin-
den. 
 
Ouderavond | 20 november of 21 november 
Als u naar aanleiding van deze brief graag verder met ons wilt spreken, 
dan nodigen wij u van harte uit voor een ouderavond: 
 
⋅ op woensdag 20 november voor ouders van het Beroepencollege 
⋅ op donderdag 21 november voor ouders van het Lyceum en Diever 

 
Deze ouderavonden beginnen om 19.30 uur. De inloop is vanaf 19.15 uur 
in de aula van het Lyceum (Ezingerweg 52, Meppel).  
 
Aanmelden | uiterlijk 15 november 
Om deze avonden goed voor te kunnen bereiden, willen we graag we-
ten op hoeveel ouders wij kunnen rekenen. Zou u daarom uiterlijk vrij-
dag 15 november in de Stad & Esch app aan willen geven of u aanwezig 
bent?  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
D. van Koningsveld, 
directeur onderwijs en personeel. 
 
 


