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Chr. Scholengemeenschap voor atheneum havo mavo 

Aan de ouder(s) en/of verzorger(s) en  

aan de leerlingen van klas 2 in Mijdrecht 

 

 

Mijdrecht, 20 oktober 2022  

 

 

Betreft: Toetsweek; kenmerk 20221020-2135 

 

 

Beste leerling, geachte heer, mevrouw,  

 

Op maandag 14 november start de toetsweek. De gehele week zijn er geen lessen en 

worden er één of twee toetsen op een dag gemaakt. In onderstaand schema kun je zien 

wanneer welke toets plaats vindt.  

 

Tijd ma 14/11 di 15/11 wo 16/11 do 17/11 vr 18/11 

8:30-9:15 uur Engels Nederlands Geschiedenis Wiskunde Biologie 

9:45-10:30 uur Nask / 

Natuurkunde 
Aardrijkskunde  Frans Duits 

 

De stof die geleerd moet worden voor de toets staat als huiswerk bij elk vak in de laatste 

les voor de toetsweek. 

 

De klassen zitten tijdens de toetsweek elke keer in hetzelfde lokaal volgens de 

toetsplattegrond. 

 

Klas Lokaal Klas Lokaal 

M2a 123 H2c 125 

M2b 124 A2a 012 

H2a 010 A2b 119 

H2b 011   

 

Een toets duurt 45 minuten. Tijdverlengers krijgen 10 minuten extra tijd. Leerlingen die 

gebruik mogen maken van een laptop, bijvoorbeeld voor Kurzweil, halen een laptop op 

uit het OpenLeerCentrum en loggen in met de inloggegevens die ze krijgen van de 

surveillant. 

 

Zorg ervoor dat je iets te lezen / leren mee neemt voor als je klaar bent met de toets. 

Jassen, tassen, mobieltjes en horloges zijn tijdens de toets niet toegestaan in het lokaal. 

 

Leerlingen die een toets hebben gemist kunnen op maandag 21 november tijdens het 6e 

en/of het 7e uur de toets inhalen in het OLC. 

 

Zorg ervoor dat je op tijd begint met leren en veel succes! 

  

Met vriendelijke groet, 

VeenLanden College 

 

 

Emil Hoogstad,    Suzan Ungerer, 

teamleider mavo en mavo/havo  Teamleider havo en atheneum onderbouw 
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