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Beste leerling, beste ouder, 
  
Alweer de laatste update van deze week, met een aantal belangrijke beslissingen: 
  
Voortgangstoetsen in de lesweken van periode 4 
  
Ten aanzien van de voortgangstoetsen die tijdens de lesweken van de 4e periode worden gepland, zijn 
voor alle leerjaren de volgende afspraken gemaakt 
  
1.         Scenario 1: de scholen gaan per 6 mei weer open 

- Voor verplichte voortgangstoetsen die meetellen voor het rapport geldt, ongeacht de toetsvorm, 
in periode 4 een maximum van 1 toets per vak en een maximum van 2 voortgangstoetsen per 
week, waarbij in de week van 15 juni geen toetsen meer gepland mogen worden. 
- Secties wordt gevraagd zoveel als mogelijk naar andere toetsvormen uit te wijken (b.v. 
mondelingen, in te leveren opdrachten, open boektoetsen) die ook op afstand af te nemen zijn. 
Dat maakt een betere spreiding mogelijk omdat die al vanaf 7 april ingepland kunnen worden en 
biedt soelaas als de school toch langer dicht moet blijven.  
- Diagnostische toetsen die niet meetellen voor het rapport, mogen zonder restricties gegeven 
worden. Dat geldt ook voor voortgangstoetsen die wel meetellen maar facultatief worden 
aangeboden. 

2.         Scenario 2: de scholen blijven na 5 mei gesloten. 
Als op 21 april besloten wordt om de scholen langer dicht te houden, mogen in de resterende 
weken dat de school nog wel open is, geen schriftelijke voortgangstoetsen afgenomen worden. 
Dat geldt ook voor diagnostische of facultatieve voortgangstoetsen. 
Voor andere toetsvormen, die op afstand af te nemen zijn, gelden geen restricties. 

  
Driehoeksgesprekken leerjaar 1 vervallen 
  
In de week voor de meivakantie zouden driehoeksgesprekken plaatsvinden voor de leerlingen van de 
1e klassen, hun ouders en hun mentor. In een driehoeksgesprek geven leerlingen een presentatie 
over zichzelf: Wie ben ik? Wat vind ik leuk en interessant? Waar ben ik goed in? Deze presentatie 
wordt in de mentorlessen voorbereid. 
Hoewel de leerlingen samen met hun mentor verder werken aan dit project de komende weken, is 
besloten de driehoeksgesprekken als eindvorm voor dit project te laten vervallen. De mentoren vinden 
het op dit moment belangrijker contact te hebben met ouders over de huidige situatie. Ouders zullen 
binnenkort een email ontvangen van de mentor van hun zoon of dochter met een aantal vragen. Ook 
kunnen ouders hierin aangeven of ze contact per telefoon of videochat wenselijk vinden. 
  
Overige mededelingen: 
  

• Zoals gisteren ook al gemeld, zijn alle updates van de afgelopen tijd onder het tabblad ‘Onze 
school’ bij het item Coronasluiting terug te vinden. Vanaf vandaag staan daar ook de 
veelgestelde vragen (FAQ) met antwoorden.  

• Gisterenmiddag is het toetsrooster voor de examenklassen in Zermelo gepubliceerd, zowel 
voor de mondelingen die voor de meivakantie worden afgenomen als voor de SE’s die van 6 
t/m 15 mei op de rol staan. 

• Het lesrooster voor periode 4 voor alle leerjaren staat eveneens in Zermelo. Let op dat a.s. 
maandag lesvrij is en dat we dinsdag het 1e en 2e lesuur voor alle jaarlagen beginnen met een 
dubbel mentoruur. 

  
Geniet eerst van het weekend en de lesvrije dag! 
  
Dorine Pepping, Nancy van Riet-Bunte, Menno Bartlema 

 


