
 

Beste leerlingen, geachte ouder(s)/verzorger(s), 
 
In verband met de scholensluiting in december is in onze voorexamenklassen een aantal 
toetsdagen van toetsweek 2 niet doorgegaan. De voorexamenklassen zijn: tl-3, havo-4 
en vwo-4 en vwo-5. 
In deze klassen zijn er enkele toetsen die deel uitmaken van het schoolexamendossier. 
Tijdens de afgebroken toetsweek voor de kerstvakantie zijn deze toetsen allemaal 
doorgegaan.  
 
Wat hebben we afgesproken over toetsweek 2 
 

- Er wordt geen nieuwe toetsweek gepland. De belangrijkste reden is dat dit zal 
leiden tot extra lesuitval in zowel examen- als voorexamenklassen.  

- Aanstaande maandag besluiten de secties over de volgende punten: 
o Moet een nog niet afgenomen toets doorgaan of kan deze worden 

geschrapt? 
o Kan een nog niet afgenomen toets op een andere wijze worden 

afgenomen, bijvoorbeeld via praktische opdracht (PO)? 
- Toetsen van 50 minuten die afgenomen moeten worden, worden de komende 

weken, vanaf maandag 17 januari a.s. volgens een nog te maken toetsrooster 
afgenomen tijdens de lessen.  

- Een toets van 100 minuten die echt door moet gaan en die geen doorgang kan 
vinden tijdens de lessen, wordt gepland in de buffer/herkansingsweek (week 
van 31 januari – herkansingen 2, 3 en 4 februari). 

- Tijdens de herkansingsperiode (2-4 februari) kunnen leerlingen uit de 
voorexamenklassen 2 toetsen herkansen uit periode 1. Tijdens de 2e 
herkansingsperiode kunnen leerlingen uit de voorexamenklassen toetsen 
herkansen uit periode 2 en 3. Leerlingen uit de examenklassen kunnen wel 
toetsen uit periode 1 en 2 herkansen tijdens de eerste herkansingsperiode. 

- Als een vaksectie besluit dat een toets niet doorgaat, krijgen leerlingen de 
mogelijkheid de betreffende toets na lestijd te maken als zij deze toets hadden 
willen gebruiken om het cijfer te verbeteren. 

 
 
Voor eventuele vragen kun je contact opnemen met de leco. 
 
 
 

Aan onze leerlingen uit tl-3, havo-4, vwo-4 en  
vwo-5 en hun ouder(s)/verzorger(s) 
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