
 

Geachte ouder(s)/verzorger(s), 
 
Eind september heeft uw zoon/dochter een toets Nederlands gemaakt. 
Ik heb begrepen dat hij/zij daar nog geen beoordeling van heeft ont-
vangen. Op het moment dat u deze brief ontvangt, hebben de leer-
lingen de toetsen kunnen inzien en heb ik als examensecretaris de cij-
fers in Magister gezet. 
 
Deze gang van zaken verdient zeker geen schoonheidsprijs en vraagt 
daarom om enige uitleg. De betreffende docent heeft Stad & Esch verlaten 
zonder de toetsen aan de leerlingen terug te geven en/of de cijfers in Ma-
gister te zetten. Toen de toetsen na vragen van leerlingen in oktober terug-
gevonden waren, bleek dat de beoordeling van deze toetsen niet overeen-
kwam met de normen die gesteld zijn door de sectie Nederlands. 
 
De sectie heeft hierover in de periode tussen de herfstvakantie en eind no-
vember uitvoerig overleg gevoerd. Omdat het examenwerk betreft, is uiter-
ste zorgvuldigheid geboden. De sectie heeft in overleg met de schoolleiding 
en de examensecretaris besloten het werk opnieuw te beoordelen. Dit is be-
gin december gebeurd waarna ik de cijfers aan de leerlingen zou medede-
len. Helaas is er door omstandigheden pas deze week een moment om de 
toetsen en de cijfers aan de leerlingen terug te geven.  
 
De examencommissie heeft verder besloten dat de leerlingen die nu teleur-
gesteld zijn over hun cijfer zelf mogen kiezen of zij de toets over willen 
doen, waarbij het hoogste cijfer telt. Dit gebeurt in overleg met de huidige 
docent.  
 
Bij leerlingen die de toets nog niet hebben gemaakt, staat [inh] in de cijfer-
lijst. Deze leerlingen moeten in overleg met de huidige docent een datum 
vaststellen voor de inhaaltoets. 
 
Ik hoop u zo voldoende te hebben geïnformeerd. Als u nog vragen heeft 
naar aanleiding van deze brief, dan kunt u die via de mail aan mij stellen 
(mderuijter@stadenesch.nl). 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
Mark de Ruijter-Groenewold, 
examensecretaris vmbo basis/kader. 
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