
 

 

 

Aan alle ouders en leerlingen 

 

 
 
 
 
Datum:  12 februari 2021 
 
Betreft:  Toetsweek/rapporten 
 
 
Beste ouders en leerlingen, 
 
1. Inleiding 
Op 2 februari ontvingen wij van minister Slob een brief. Hij schrijft daarin onder meer het volgende. 
 
“ Achterstanden die door de coronasituatie zijn ontstaan hoeven én kunnen niet allemaal voor de 
komende zomer ingehaald te zijn. Een deel van de lesstof kan naar het volgende leerjaar worden 
verschoven. De overgangsnormen kunnen flexibel worden toegepast. Er kan (tijdelijk) wat meer focus 
in programma en in toetsing worden aangebracht. Door zo rust en vertrouwen uit te stralen en daarbij 
oog te hebben voor het sociaal-emotionele welbevinden van leerlingen (en ook van leraren en ouders) 
voorkomen we dat zij onnodig onder druk komen te staan. Zo kunnen we er samen voor zorgen dat zij 
perspectief blijven zien of weer gaan zien.” 
 
We zijn blij met de ruimte die de minister de scholen geeft om het proces van studievoortgang, 
toetsing en bevordering naar eigen inzicht, waarbij het belang van de leerlingen op de eerste plaats 
komt, vorm te geven.  
 
In dit bericht informeren jullie over de planning en inrichting van de komende toetsweek en de 
rapporten. Nadere details volgen na de vakantie. 
 
2. Toetsweek gaat door voor alle leerlingen, behalve de leerlingen van het eerste brugjaar. 
In de komende maanden zal duidelijk moeten worden in welk leerjaar, op welke afdeling en met 
welke vakken/profiel een leerling verder gaat in het nieuwe schooljaar. Het is belangrijk om tijdig 
relevante informatie te verzamelen, zodat we straks aan het einde van het schooljaar een 
verantwoord besluit kunnen nemen. Een besluit dat recht doet aan de leerling en de 
omstandigheden waaronder hij/zij in dit bijzondere schooljaar heeft moeten werken. We zien in dit 
verband de komende toetsweek als een meetmoment voor leerlingen, docenten en ouders: “Hoe 
staat de leerling ervoor na een lange periode van onderwijs op afstand? En wat betekent dat voor de 
laatste periode van dit schooljaar?” Voor de leerlingen van het eerste brugjaar verschuiven we de 
toetsen naar een later moment. Het gaat hier om de jongste leerlingen van de school, zij hebben nog 
weinig ervaring met toetsweken.  We vinden de twee weken na de vakantie te kort om deze 
leerlingen goed voor te bereiden op de toetsweek.  
  



 
 

 
 
  
 
 
 
3. Inrichting toetsweek, overweging vooraf 

Op dit moment is niet duidelijk of de lockdown die duurt t/m. 2 maart, wordt verlengd. We 
hebben de toetsweek daarom zodanig ingericht dat deze “onder alle omstandigheden” kan 
doorgaan en de lesuitval wordt beperkt. We houden rekening met het volgende. 

- Geen lockdown: alle leerlingen mogen naar school, maar de 1,5 meter blijft gelden. Daardoor 
kunnen we slechts een beperkt deel van de leerlingen tegelijkertijd op school ontvangen. 

- Wel een lockdown: (voor)examenleerlingen mogen SE-toetsen op school maken. Overige 
leerlingen moeten toetsen online maken. 

 
4. Inrichting toetsweek 
- De toetsweek in maart wordt verspreid over twee weken: week 10 én week 11.  

T3/T4/H4/H5/V4/V5/V6 : toetsweek in week 10, online les in week 11 
B2/H3/V3   : online les in week 10, toetsweek in week 11 
B1 : toetsweek wordt uitgesteld. De toetsen worden in dit leerjaar op 

  een later moment afgenomen.  
- De SE-toetsen in T3/T4/H4/H5/V4/V5/V6 worden fysiek (op school) afgenomen.  
- Overige toetsen. De docenten ontwerpen toetsen die, mocht dat nodig zijn, online kunnen worden 

afgenomen en die aansluiten bij de daadwerkelijk behandelde lesstof. Zo zorgen we ervoor dat de 
toetsen onder alle omstandigheden kunnen doorgaan en leerlingen niet worden overvraagd. 

- Tijdens en na de toetsweek zetten we van 8 t/m 25 maart de cijferkolommen in Magister dicht. 
Ouders en leerlingen kunnen vanaf 26 maart zien welke resultaten er zijn behaald.  Dat doen we 
omdat we niet goed weten wat we kunnen verwachten aan resultaten. Zo voorkomen we dat 
leerlingen extra stress oplopen als de cijfers wat tegenvallen. Ook creëren we tijd voor onszelf om 
samen te kijken naar het totaal van alle resultaten per leerjaar, voordat deze bekend worden 
gemaakt. 

5. Rapporten 
We reiken geen rapporten op papier uit. Zoals gezegd, vanaf vrijdag 26 maart staat Magister open voor 
leerlingen en ouders. Hierin kunnen ouders en leerlingen de tot dan toe behaalde resultaten inzien. 
Dat geldt ook voor de leerlingen en ouders van het eerste brugjaar.   
 
Ik wens jullie nog veel plezier in de sneeuw en op het ijs, en een hele fijne vakantie. 
 

Hartelijke groet, 

Hanneke Arpots 

 

  


