
Beste ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen van klas 4, 
 
Het schema voor de toetsen is klaar. Dhr. Huisman zal het bij iedere leerling persoonlijk in 
het rooster plaatsen. Dit omdat niet iedereen hetzelfde vakkenpakket heeft. Daarnaast zijn 
alle toetsen ook nog eens in bijgevoegd schema geplaatst. 
 
Het blijkt niet mogelijk om alle toetsen digitaal af te nemen of in opdrachten om te zetten. 
Daarom zal een aantal op school worden afgenomen. Vorige week heeft de luistertoets van 
Engels op school plaatsgevonden. De leerlingen waren verdeeld in kleine groepen met 
verschillende aanvangstijden. Ze werden geïnstrueerd wat betreft de route naar het lokaal 
en na afloop bij het verlaten van de school en het plein. Zeker met de hulp van de 
ouders/verzorgers die het gedrag van hun kinderen onderweg naar school en huis 
monitoren lijkt het mogelijk het schoolexamen, ook met nog enkele toetsen op school, veilig 
af te kunnen ronden. Na de toets van vorige week hebben we de richtlijnen op papier nog 
enigszins aangepast omdat we in de praktijk nog enkele zaken toegevoegd hebben. Ik zie 
daarom graag dat leerlingen deze nogmaals goed doorlezen. Mocht u (ook na het lezen van 
de richtlijnen) vragen hebben omtrent het afnemen van toetsen op school, aarzelt u dan niet 
contact met ons te zoeken. 
 
Mocht een leerling niet deelnemen aan een toets (zie ook de richtlijnen) dan moet hij/zij 
voorafgaand aan de toets door de ouder(s)/verzorger(s) bij de examensecretaris, dhr. 
Elsinga, zijn afgemeld. U kunt hiervoor naar het volgende nummer bellen: 06 45462861 
 
Om een goed beeld te geven van de nieuwe zak/slaagregeling heb ik een document 
bijgevoegd van examenblad.nl. In dit document staat stapsgewijs weergegeven aan welke 
eisen een examenkandidaat dit schooljaar moet voldoen om een diploma te halen.  
 
Ik wens de leerlingen nogmaals veel succes bij de afronding van het schoolexamen! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Antje de Boer 
 
 


