Chr. Scholengemeenschap voor atheneum havo mavo

Aan de ouder(s) en/of verzorger(s) van en
aan de leerlingen van mavo 3 Vinkeveen.

Vinkeveen, 1 november 2022

Betreft: eerste toetsweek; kenmerk 20221101-2148

Geachte heer, mevrouw, beste leerling,
Op dinsdag 15 november start de eerste toetsweek van dit schooljaar. Voor de leerlingen
in mavo 3 is dit de eerste kennismaking met schoolexamentoetsen. Het gemiddelde van
de schoolexamentoetsen die gemaakt zijn in mavo 3 en 4 telt voor 50% mee voor het
cijfer op het diploma. Uiteraard tellen de cijfers ook mee voor het overgangsrapport van
mavo 3. Naast de schoolexamentoetsen worden er ook overgangstoetsen afgenomen.
Deze tellen niet mee voor het examen, maar wel voor de overgang naar mavo 4.
Belangrijke cijfers dus, maar met een goede voorbereiding kunnen de leerlingen dit
uiteraard aan.
Alle informatie over de afname van schoolexamens is terug te vinden in het
Examenreglement en PTA/PTO. 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 voor Kurzweil,
etc.
• Het is verboden om een telefoon, smartwatch, horloges, oortje of tas 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 de toetsweek van mavo 3 mogen alle leerlingen 1 schoolexamen herkansen.
• Bij ziekte neemt een van de ouders/verzorgers vóórdat de toets start telefonisch
contact op met de teamleider (mevrouw Hoohenkerk) of examensecretaris (meneer
Van Riel).
• Een toets die ingehaald moet worden gaat ten kosten van een herkansing en wordt op
de herkansingsdag ingehaald.
• Een ingehaalde toets kan niet herkanst worden.
• Meneer Van Riel of mevrouw Hoohenkerk zijn er voor vragen en problemen.
Tijdens de toetsweek zal Magister gesloten zijn. Na de laatste toets op maandag 21
november wordt Magister weer beschikbaar gemaakt.
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Ik wens de leerlingen heel veel succes met de voorbereidingen en ik vertrouw erop u
hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
Met vriendelijke groet,
VeenLanden College

Marga Hoohenkerk,
teamleider Vinkeveen
hhk@hetvlc.nl

Johnny van Riel,
examensecretaris
rlvj@hetvlc.nl
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