
 

Beste leerlingen, 
 
Volgens afspraak laten wij jullie vandaag weten welke toetsen ten behoeve 
van het schoolexamen de komende periode worden gepland.  
 
Hoe zien de komende weken eruit? 
 
Week 15 (maandag 6 april t/m donderdag 9 april)    
Toetsvoorbereidingsweek en mondelingen. Er zijn deze week in principe 
geen onlinelessen. Wel zijn er vragenuurtjes voor alle vakken. De lessen blij-
ven in het rooster staan en op die momenten zijn docenten beschikbaar 
voor vragen. Mocht een docent nog les willen geven dan staat dit in Magis-
ter en worden alle leerlingen daarbij aanwezig verwacht. 
 
Week 16 (dinsdag 14 april t/m vrijdag 17 april)  
Toetsweek. Alle schriftelijke toetsen worden online-digitaal afgenomen. 
 
× B4A : Nederlands kijk- en luistervaardigheid 

 : natuur-scheikunde hoofdstuk 7 (digitaal) 
 

× B4B : Nederlands kijk- en luistervaardigheid 
 : natuur-scheikunde hoofdstuk 7 (digitaal) 
 

× B4C : Nederlands kijk- en luistervaardigheid 
: Nederlands hoofdstuk 3 (praktische opdracht) 

 : biologie Nectar deel 3 H5 
 

× B4D : wiskunde hoofdstuk 5 en 6 
 
× B4E : Engels schrijfvaardigheid 

: wiskunde hoofdstuk 5 en 6 
 

× VSO basis : Nederlands kijk- en luistervaardigheid 
: Engels mondeling 
: wiskunde hoofdstuk 5 en 6 
 

× K4A : Nederlands kijk- en luistervaardigheid 
 

× K4B : Nederlands kijk- en luistervaardigheid 
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pagina 2/2 × K4C : Nederlands kijk- en luistervaardigheid 
:  Nederlands hoofdstuk 3 (praktische opdracht) 

 :  biologie hoofdstuk 11 
 

× K4D : wiskunde hoofdstuk 5 en 6 
 :  biologie hoofdstuk 11 

 
× K4E : wiskunde hoofdstuk 5 en 6 

: economie hoofdstuk 5 
 
× K4F : Nederlands kijk- en luistervaardigheid 

:  wiskunde hoofdstuk 5 en 6 
 :  economie hoofdstuk 5 en 7 
 

× K4G : Engels schrijfvaardigheid 
: economie hoofdstuk 5 en 7 

 
× VSO kader : Nederlands kijk- en luistervaardigheid 

:  Engels mondeling 
: wiskunde H 5 en 6 

 
Alle bovenstaande toetsmomenten worden in het lesrooster ingepland en 
kun je in WebUntis zien. De toetsduur wordt door de docent bepaald en 
wordt ruimer ingepland om eventuele problemen op te kunnen vangen. Bij 
mondelinge toetsen wordt de afspraak via de betreffende vakdocent met 
de leerling gemaakt. 
 
Let op! In deze week kunnen ook in overleg tussen vakdocent en leerling in-
haaltoetsen vanuit het huidige PTA worden gepland en afgenomen. 
 
Week 17 (maandag 20 april t/m vrijdag 24 april)  
In deze week kunnen (openstaande) herkansingen en inhaaltoetsen vanuit 
het huidige PTA worden gepland en afgenomen.  
 
Week 18 (meivakantie: maandag 27 april t/m dinsdag 5 mei) 
 
Weken 19 t/m 21  
Deze weken worden gebruikt om eventueel toetsen te kunnen plannen om 
schoolexamenresultaten te kunnen verbeteren op basis van de regels die 
komende week door de minister worden bekend gemaakt. 
 
De minister maakt op korte termijn de slaag-zakregeling en de herkansings-
regeling bekend. In de loop van komende week zullen we jullie hierover in-
formeren.  
 
Mocht je vragen hebben, neem dan contact op met je leco. 
 
 
Met vriendelijke groet,  
mede namens de Examencommissie en de leco’s, 
 
 
 
 
Peter de Visser, 
directeur-bestuurder. 


