Aan alle leerlingen en ouders

Nijmegen, 15 januari 2021
Betreft: Lockdown en toetsing

Beste leerlingen en ouders,
Sinds dinsdag is bekend dat de lockdown voor de school in ieder geval duurt tot en met 7 februari. Wat
er daarna gaat gebeuren, is nog niet duidelijk. We houden er serieus rekening mee dat de lockdown nog
wordt verlengd. In dit bericht informeren we jullie over hoe we in de komende periode (tot en met de
toetsweek van 8 tot en met 12 maart) omgaan met toetsing. We proberen de toetsdruk en de stress die
daardoor ontstaat bij leerlingen binnen de perken te houden.
Sinds vandaag is de anderhalve-meter-NSG opnieuw een gegeven geworden. Omdat de
examenleerlingen nu ook onderling 1,5m. in acht moeten nemen, geeft een docent aan maximaal 10
leerlingen tegelijk les in een gemiddeld klaslokaal. Dat betekent dat een lesgroep soms verdeeld is over
drie lokalen. De docent loopt van lokaal naar lokaal. Best bizar. Het vraagt veel van hen. De overgrote
meerderheid van onze leerlingen is nog steeds thuis. Op het voorplein van de school spelen net als
tijdens de eerste lockdown weer de kinderen uit de buurt. We missen onze leerlingen. Het is te stil in de
school. Wat zullen we blij zijn als iedereen er straks weer is.
In de bijlage staan de afspraken over toetsing voor de komende periode.
Blijf gezond, pas goed op jezelf en op elkaar.
Met vriendelijke groet,
Hanneke Arpots,
rector

Bijlage 1.

Lockdown & toetsing
Examenklassen. Zolang de examenleerlingen op school mogen komen, vinden de schoolexamens
volgens planning plaats. Wel hebben we inmiddels te maken met de 1,5 meter regel waardoor voor het
afnemen van een toets mogelijk meerdere lokalen nodig zijn.
Schoolexamentoetsen. Hiervoor mogen ook niet-examenleerlingen op school komen. Deze toetsen
kunnen logischerwijze niet tijdens lessen afgenomen worden omdat leerlingen dan door reistijd van en
naar school een deel van de online-lessen rondom de betreffende toets moeten missen. Omdat het hier
grotere groepen leerlingen betreft zullen er oplossingen op maat worden gezocht. De belangrijkste
afspraken zijn de volgende:
-

Schoolexamentoetsen worden door school ingepland en op school afgenomen.
De school bepaalt het moment van afname: dinsdagmiddag óf donderdagmiddag.
De SE-toetsen die op school worden afgenomen komen in het rooster van de betreffende
leerlingen te staan.

Voortgangstoetsen in alle leerjaren
Na de toetsweek in maart (week 10) geven docenten adviezen over o.a. pakketkeuze, studievoortgang
en plaatsing in het volgende schooljaar. Het is daarom belangrijk dat docenten informatie verzamelen
over de studievoortgang van hun leerlingen. Daar horen ook toetsen bij waar leerlingen een cijfer voor
krijgen. Om te voorkomen dat er in de weken die voorafgaan aan de toetsweek in maart een
opeenhoping van “achterstallige toetsen” op de leerlingen wordt afgevuurd, gelden de volgende
afspraken.
-

-

Ieder vak mag in de periode tot aan de toetsweek in maart één toets/activiteit plannen waarvoor
een cijfer wordt gegeven. We denken aan een open boek toets, een werkstuk waar in de les
aan wordt gewerkt, een luistertoets via WOOTS, een Google-form-toets etc.
Deze “toets /activiteit voor een cijfer” wordt in week 3, 4 of 5 online afgenomen. In week 6 en
8 kan dat op school.
Als de lockdown wordt verlengd worden in week 6 en 8 de “toetsen/activiteiten voor een cijfer”
online afgenomen.
In week 9 worden géén toetsen gepland. Voor B1 en B2 worden er in week 8 én 9 geen toetsen
gepland.

