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Chr. Scholengemeenschap voor atheneum havo mavo 

Aan alle leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) van mavo 4, havo 5 en atheneum 6  

locatie Mijdrecht & mavo 4 locatie Vinkeveen. 
 

 

 

 

Mijdrecht, 19 januari 2023 

 

 

 

Betreft: komende schoolexamentoetsen; kenmerk 20230119-2208 

 

 

Beste examenkandidaat, geachte heer, mevrouw,  

 

Maandag 23 januari a.s. start de periode met kijk- en luistertoetsen (KL), praktische 

opdrachten (PO) en de mondelingen. De reguliere lessen vinden zoals elk jaar ook 

gewoon plaats. Vandaar dit bericht. 

 

Alle bovengenoemde toetsen zijn schoolexamens. Dat wil zeggen dat het 

examenreglement van toepassing is. Dit heeft een aantal consequenties: 

- Bij alle toetsen mag je niet te laat zijn. Je hebt dan geen toegang meer.  

- Ben je absent of te laat, dan moet je de toets inhalen ten koste van een herkansing 

van toetsweek 2.  

- Als je afwezig bent, laat je dan door je ouders afmelden bij jouw teamleider en/of 

examensecretaris (mavo: hst@hetvlc.nl/rui@hetvlc.nl; havo & vwo: beg@hetvlc.nl/ 

tie@hetvlc.nl; Vinkeveen: hhk@hetvlc.nl/rlvj@hetvlc.nl. Ongeoorloofde absentie valt 

onder onregelmatigheden waarop de examencommissie maatregelen kan nemen. 

- Mobieltjes, wearables, tassen en jassen zijn niet toegestaan in de ruimtes waar de 

toetsen worden afgenomen. Heb je een van deze dingen bij je na aanvang van de 

toets, dan wordt dit opgevat als fraude en als zodanig afgehandeld. 

 

Daarbij de volgende instructies: 

- Alle kijk- en luistertoetsen hebben een starttijd van 8.45 uur met uitzondering van de 

kijk- en luistertoets Nederlands mavo 4. Deze start om 8.30 uur. Kom op tijd! 

- De starttijden van alle toetsen staan in Magister. Dit rooster is persoonlijk. 

- Het kan zijn dat je een PO of mondeling hebt tijdens een reguliere les. Je bent dan bij 

die les afgemeld. Ook dit zie je terug in Magister. 

- Als je een mondeling hebt dat direct aansluit aan een les, dan mag je die les 30 

minuten eerder verlaten. Je kunt je dan nog even voorbereiden en zorgen dat je op 

tijd aanwezig bent. Overleg dit met je docent. 

 

Veel succes met de voorbereidingen voor de komende schoolexamens. 

 

Met vriendelijke groet, 

VeenLanden College  

 

Remco Tieman, Madeleine van de Ruitenbeek, Johnny van Riel 

examencommissie  

 

Emil Hoogstad, Ton van den Berg, Marga Hoohenkerk, 

teamleiders 
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