
 

Beste leerlingen, 
 
Via deze brief wil de Examencommissie jullie op de hoogte brengen van de 
resterende toetsen van dit schooljaar. Besloten is om de toetsen uit P3 die 
in toetsweek 3 getoetst zouden worden, te plannen en af te nemen tijdens 
de lessen in mei. Het kan zijn dat de vorm van deze toetsen anders wordt 
dan oorspronkelijk de bedoeling was, bv online-digitaal of in de vorm van 
een praktische opdracht. Welke toets, waar de toets over gaat en de vorm 
waarin de toets wordt afgenomen, krijg je via je docent te horen. De om-
vang van de te leren lesstof verandert niet en is conform het PTA. Er wor-
den dus geen toetsen gecombineerd tot toetsen met een dubbele omvang 
van de te leren lesstof. 
 
Hoe zien de komende weken eruit? 
 
Maandag 27 april t/m dinsdag 5 mei    
Meivakantie. 
 
Woensdag 6 mei t/m vrijdag 29 mei  
Online lessen volgens lesrooster. In deze periode worden onder lestijd door 
de docent de toetsen uit P3 gepland en afgenomen. 
 
Dinsdag 2 juni t/m maandag 8 juni  
Toetsvoorbereidingsweek. Er zijn deze week in principe geen onlinelessen. 
Wel zijn er vragenuurtjes voor alle vakken. De lessen blijven in het rooster 
staan en op die momenten zijn docenten beschikbaar voor vragen. Mocht 
een docent nog les willen geven dan staat dit in Magister en worden alle 
leerlingen daarbij aanwezig verwacht. 
 
Dinsdag 9 juni t/m dinsdag 16 juni 
Toetsweek P4. Alle schriftelijke toetsen worden online-digitaal afgenomen. 
Sommige toetsen krijgen een andere vorm dan in het PTA vermeld staat. 
Waar de toets over gaat en de vorm waarin de toets wordt afgenomen, 
krijg je via je docent te horen. 
 
Alle toetsmomenten P4 worden in het lesrooster ingepland en kun je in 
WebUntis zien. De exacte toetsduur wordt door de docent bepaald en 
wordt in WebUntis ruimer ingepland om eventuele problemen op te kunnen 
vangen.  
 
Maandag 22 juni t/m vrijdag 26 juni 
Herkansingsmogelijkheden voor leerlingen die in het licht van de overgang 
naar vwo 6 willen herkansen. 
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Met vriendelijke groet,  
mede namens de Examencommissie en de leco’s, 
 
 
 
 
Peter de Visser, 
directeur-bestuurder. 


