
Beste leerlingen, 

Zo, we zijn weer op school. Althans een beetje. We vonden het hoe dan ook heel fijn om 

jullie weer in onze gebouwen te kunnen verwelkomen! 

In deze mail weer wat praktische informatie over de komende weken: 

1. Eindejaarsschema 

2. Toets-tweeweekse 

3. Toetsenteruggave A-toetsen en inzien overige toetsen 

4. Inhaal en herkansingen 

5. Boeken inleveren 

6. Rapporten 

 

1. Eindejaarsschema: 

 

In de bijlage vinden jullie een overzicht van de laatste weken van het schooljaar. 

Meer details (tijden, lokalen) staan in Zermelo of worden daar op een later moment 

in gezet. Voor nadere uitleg: zie onder andere deze mail, maar houd uiteraard ook de 

komende weken je mail goed in de gaten. 

 

2. Toets-tweeweekse: 

Leerlingen uit de bovenbouw hebben eerder deze week een mail gekregen waarin 

per toets staat in welk lokaal ze moeten zijn. Als een vak ontbreekt, neem dan 

contact op met het roosterbureau. 

Leerlingen uit de onderbouw maken elke toets in hetzelfde lokaal. Jullie hebben 

vandaag een mail gekregen waarin staat in welk lokaal je moet zijn. 

 

3. Toetsenteruggave A-toetsen en inzien overige toetsen: 

 

Zoals in de mail van vorige week al aangekondigd, op woensdagmiddag 17 juni (van 

13.00 tot 16.45) organiseren we de mogelijkheid voor klas 4 en 5 om hun gemaakte 

A-toetsen in te zien. Elk vak met een A-toets in klas 4 en/of 5 zit in een lokaal. Jullie 

komen per stamklas op school en je bepaalt zelf welke toetsen je wilt inzien. De 

tijden komen in Zermelo te staan. Via de mail krijg je een overzicht welk vak in welk 

lokaal zit. 

 

Voor de overige toetsen (toetsen van de onderbouw en de niet-A-toetsen van de 

bovenbouw) organiseren we geen inzagemoment. Als je je werk toch wilt inzien, 

moet je contact opnemen met je docent. De docent kan dan een foto/scan van je 

werk maken en het zo met je delen. 

 

4. Inhaal en herkansingen: 



 

De inschrijving voor de herkansingen van A-toetsen is op donderdag 18 juni, via 

Itslearning. De inhaal/herkansing zijn van maandag 22-6 t/m donderdag 25-6. De 

verdeling over de dagen is als volgt: 

 

Dag Klas 4 Klas 5 

Maandag 22-6 La, Gr Fa, Te, WisD, Bi, Ec 

Dinsdag 23-6 Ak Du, Na, Gr, La 

Woensdag 24-6 Bi WisABC, Ak 

Donderdag 25-6 Sk Sk, Ne 

 

Op alle dagen zijn er twee afnamemomenten, een in de ochtend en een in de 

middag. De verdeling van de vakken over ochtend en middag doen we op vrijdag 19 

juni, als de inschrijvingen voor de herkansingen bekend zijn. 

 

De inhaal van overige toetsen is op maandag 22-6 en dinsdag 23-6. 

 

Mocht je zowel op het reguliere- als op het inhaalmoment niet alle toetsen kunnen 

maken, dan zoeken we naar een passende oplossing. We nemen in ieder geval geen 

toetsen op afstand af. 

 

5. Boeken inleveren: 

Hier krijgen jullie nader bericht over. 

 
6. Rapporten 

 
Jullie krijgen een rapport uitgereikt tijdens een bijeenkomst met de mentor op school 
op woensdag of donderdag 1 en 2 juli. Hier komt nog een schema van. Zo kunnen 
jullie elkaar en je mentor voor de vakantie nog even zien en een fijne vakantie 
wensen. Op je rapport komen geen cijfers of letters te staan. Leerlingen (klas 5 bijv.) 
die een cijferoverzicht willen hebben kunnen dit aanvragen bij de administratie. 

 

Goed weekend en succes met de toetsen! (mede namens al jullie docenten) 

Lynette Vos, Mathijs de Vroome en Maurice van Daal 


