Chr. Scholengemeenschap voor atheneum havo mavo

Aan de ouder(s) en/of verzorger(s) en aan
de leerlingen van mavo 3 en leerlingen in
het havo 3-mavo 4 traject van Mijdrecht

Mijdrecht, 31 mei 2022

Betreft: belangrijke data laatste toetsweek; kenmerk 20220531-1951

Geachte heer, mevrouw, beste leerling,
Het einde van het schooljaar komt dichterbij. 13 juni start de afrondende toetsweek. De toetsen
komen zoals gebruikelijk in het rooster te staan.
Hieronder een overzicht van de belangrijke data van de aankomende weken en de start van het
schooljaar 2022/2023.
Belangrijke
13 juni
22-23 juni
27 juni

data
Start toetsweek 3.
Inhaaldagen voor onderdelen die nog ingeleverd moeten worden.
09:00 uur inzien toetsen.
11:00 uur deadline inschrijven herkansingen in Magister.
28 juni
Herkansingen toetsweek 3.
28 juni
Schoolfeest.
1 juli
Jaarafsluiting met de klas.
4 juli
Rapportvergaderingen.
5 juli
Rapportvergaderingen.
11:30 – 12:00 boeken inleveren havo 3.
12:00 – 12:30 boeken inleveren mavo 3.
7 juli
Start zomerschool tot en met 13 juli.
8 juli
Rapportuitreiking.
11 juli
Start zomervakantie.
13 juli
Einde zomerschool.
23 augustus Introductiedag mavo 4.
24 augustus Start lesrooster.
Toetsweek 3
Op maandag 13 juni start de laatste toetsweek van dit jaar voor de leerlingen van mavo 3 en de
leerlingen in het havo 3–mavo 4 traject. In deze toetsweek worden er voortgangstoetsen en
schoolexamens afgenomen. Het gemiddelde van de schoolexamentoetsen telt voor 50% mee voor
het eindcijfer op het diploma. Uiteraard tellen de cijfers ook mee voor het overgangsrapport. Naast
de schoolexamentoetsen worden er ook overgangstoetsen afgenomen. Deze tellen niet mee voor
het schoolexamencijfer, maar wel voor de overgang. Belangrijke cijfers dus, maar met een goede
voorbereiding kunnen de leerlingen dit uiteraard aan.
Alle informatie over de afname van schoolexamens, leerstof en de overgangsnormen zijn terug te
vinden in het Examenreglement bovenbouw 2021-2022.
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Een aantal punten zijn hieronder uitgelicht:
• Het rooster voor de toetsweek is te zien in Zermelo en Magister.
• Tijdens de toets zijn alleen onbeschreven hulpmiddelen toegestaan die gebruikt mogen worden
tijdens de toets. In het examenreglement wordt aangegeven welke hulpmiddelen toegestaan zijn.
• De leerling zorgt zelf voor alle benodigdheden die toegestaan zijn bij de toets, zoals
rekenmachine, woordenboek, geodriehoek, oortjes met snoer alleen bij gebruik van Kurzweil, etc.
• Het is verboden om een telefoon, smartwatch, horloges, oortje, tas en jas mee te nemen in het
lokaal. Bij overtreding treedt de fraudeclausule in werking (zie examenreglement).
• Leerlingen mogen pas na 60 minuten het lokaal verlaten.
• Leerlingen met tijdverlenging mogen gebruik maken van extra tijd. De extra tijd is afhankelijk
van de duur van de toets.
• Bij ziekte neemt een van de ouder(s)/verzorger(s) vóór dat de toets start telefonisch contact op
met de teamleider (meneer Hoogstad) of examensecretaris (mevrouw Van de Ruitenbeek of
meneer Tieman) via telefoonnummer 0297-283459.
• Een toets die ingehaald moet worden gaat ten koste van een herkansing en wordt op de
herkansingsdag ingehaald.
• Een ingehaalde toets kan niet herkanst worden.
• Bij de toetsweek van mavo 3 mogen alle leerlingen 1 toets herkansen.
• Bij de toetsweek van mavo 3 kunnen de leerlingen een bonusherkansing verdienen als alle
verplichte opdrachten (denk hierbij ook aan verslagen, opdrachten, handelingsdelen, etc.) op tijd
zijn ingeleverd en handelingsdelen voldoende zijn afgerond. Het is geen optie om het werk niet in
te leveren.
Inhaaldagen
De leerlingen die nog niet alles hebben ingeleverd, worden uitgenodigd door de vakdocent om op
school aan de slag te gaan en dit alsnog in te leveren. Dit kan er voor zorgen dat de leerling een
herkansing kwijt raakt door het te laat inleveren.
Herkansingen
De herkansingen zijn op dinsdag 28 juni. De leerlingen moeten zich voor 27 juni 11:00 uur
inschrijven op Magister. De leerlingen kunnen 2 toetsen uit de laatste toetsweek herkansen. Een
leerling kan een herkansing verliezen als hij/zij niet al het werk van alle vakken op tijd heeft
ingeleverd. Informatie over de toetsen, bijvoorbeeld de wegingen en of ze herkansbaar zijn, is te
vinden op de website. In het rooster komt te staan waar en hoe laat de herkansingen zijn.
Boeken inleveren en kluisje leeg maken
De boeken worden ingeleverd in de centrale hal. Informatie over het inleveren van de boeken en
het huren van de boeken voor volgend schooljaar ontvangen de ouder(s)/verzorger(s) in de week
van 20 juni per mail.
Op woensdag 29 juni moeten de kluisjes leeg zijn in verband met de schoonmaak. Alles wat
daarna nog in een kluisje ligt, wordt weggegooid of gaat naar een goed doel.
Zomerschool
De docenten kunnen in de rapportvergadering besluiten om de zomerschool in te zetten als
voorwaarde voor de overgang naar het volgende leerjaar. Dit gebeurt in uitzonderlijke situaties en
alleen bij leerlingen die niet voldoen aan de overgangsnorm. In de zomerschool wordt er gewerkt
aan 1 vak dat afgesloten wordt met een eindtoets. Wordt de eindtoets voldoende afgerond dan kan
de leerling bevorderd worden. De zomerschool is dit jaar van 7 juli tot en met 13 juli.
Cijfers Magister
Tijdens de toetsweek zullen de cijfers op Magister verborgen worden. Hiermee willen we
voorkomen dat leerlingen de moed laten zaken als ze een minder goed cijfer terug krijgen tijdens
de toetsweek. Wil je in de toetsweek toch je cijfers bekijken, maak dan een screenshot vóór de
toetsweek.
Ik wens de leerlingen heel veel succes met de voorbereidingen en ik vertrouw erop u hiermee
voldoende geïnformeerd te hebben.
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Met vriendelijke groet,
VeenLanden College
Dhr. E. Hoogstad,
teamleider mavo Mijdrecht
hst@hetvlc.nl
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