Boxmeer, 21 januari 2021
Beste leerling, beste ouder(s)/verzorger(s),
Als gevolg van de landelijke ontwikkelingen en voortschrijdend inzicht bij ons
verandert er telkens weer iets in de planning en organisatie. Wij realiseren ons heel
goed dat het onrust en stress geeft.
Omdat de kans zeer groot is dat de leerlingen nog steeds niet fysiek naar school
mogen en gebleken is dat online toetsen nogal wat problemen met zich meebrengt,
is er toch besloten dat week 6 (8 t/m 12 februari) een online lesweek wordt.
Dit betekent niet dat er niet online getoetst gaat worden, maar er zal minder getoetst
gaan worden en de toetsen die overblijven zullen beter verspreid worden over de
komende 3 weken.
Ook is het de bedoeling dat de lesstof afgesloten wordt en niet dat de toets verzet
gaat worden naar een later moment in dit schooljaar.
Na de voorjaarsvakantie (of evt. al eerder) ga je met nieuwe stof verder.
Afspraken over toetsen en werkstukken:
- Je hebt in de periode van 25 januari t/m 12 februari maximaal 1 toets,
werkstuk/Praktische Opdracht (PO) per vak. Er wordt dus niet op 2 manieren
getoetst voor hetzelfde vak.
- Een werkstuk of PO wordt als toets in Magister gezet door de docent, zodat de
docent en jij goed overzicht houdt op je toetsen/werkstukken/PO’s,. Hierbij
staat ook vermeld of het een diagnostische toets is of dat je er een cijfer voor
krijgt dat meetelt.
- Je mag maximaal 1 toets en 1 in te leveren werkstuk per dag hebben. Staan
er toch meer toetsen of inlevermomenten op 1 dag in je rooster, neem dan
z.s.m. contact op met je coördinator en de docent die als laatste een (extra)
toets of werkstuk in Magister heeft gezet.
- De toets of het werkstuk dient 1 week van tevoren te zijn opgegeven en in
Magister te zijn gezet door de docent.
- Werkstukken worden zoveel mogelijk tijdens de lestijd gemaakt, zodat het
weinig extra belasting geeft.

Heb je vragen over de toetsafname neem dan contact op met je coördinator.
We begrijpen dat we met deze veranderingen niet iedereen blij zullen maken, maar
wij zijn van mening dat dit de beste optie is in de huidige situatie.

Met vriendelijke groet,
Leonne Keulen
Alice Geerdink
Ellen van der Straaten

