Onderwerp
aanpassingen toetsweek 2 en herkansing

Zwolle, 28 januari 2022

Beste leerling bovenbouw, beste ouder of verzorger,
Op dit moment zijn we bezig met het afronden van toetsweek 2. Daar pakken we graag de draad
met je op en we kijken alvast even vooruit.
1

Ik ben nog bezig gemiste toetsen uit toetsweek 2 in te halen.

Veel leerlingen hebben toetsen gemist omdat ze ziek waren en/of in quarantaine zaten door
corona. Dat kan je behoorlijk uit je ritme halen in je voorexamenjaar, dat toch al bestaat uit veel
deadlines in korte tijd.
We bewegen zo veel mogelijk met je mee. Zo heb je tot 4 februari de tijd om gemiste toetsen in te
halen. Wat we alleen niet voor je kunnen doen, is de tijd oprekken. Je moet ook verder met
periode 3. Op 30 maart begint toetsweek 3.

2

Hoe zit het met de herkansing van toetsweek 2?

Heb je al je toetsen van TW2 gemaakt? Dan geef je je vóór 3 februari 14.00 uur op voor de
herkansingen op dinsdag 8 februari.
Heb je op 4 februari nog steeds niet al je toetsen kunnen maken of ontbreekt er nog een cijfer?
Dan kun je nog niet herkansen op 8 februari. Je gaat eerst je laatste ontbrekende toetsen inhalen.
Dat gebeurt dan op afspraak, in overleg met meneer Schregardus en je vakdocent.
Je hoeft je pas op te geven voor de herkansing als je al je cijfers terug hebt. Enkele leerlingen
zullen dus hun herkansing pas na 8 februari kunnen maken. Ook dat gaat weer op afspraak via
meneer Schregardus. Dat is echt in uiterste nood, want ondertussen zit je al weer een eind in
periode 3 en heb je het druk met andere dingen.

3

Het kost toch je herkansing als je een toets hebt gemist?

Die basisregel staat in het examenreglement. Maar dit jaar, voor periode 2 en 3 (zo lang als we
denken dat corona een grote rol speelt), maken we daarvoor een uitzondering. Dat hebben we
afgesproken met de schoolleiding en de medezeggenschapsraad. Iedereen mag dus altijd één
toets uit de toetsweek herkansen.

Tot slot
Bij vragen kunnen jij en je ouders/verzorgers altijd contact opnemen met meneer Schregardus of
je teamleider. We wensen je veel succes bij het afronden van je toetsweek en hopen natuurlijk
dat je we deze ingewikkelde tijd achter ons kunnen laten. Wij doen in ieder geval ons uiterste best
voor je om waar mogelijk te ondersteunen. Houd je gezondheid goed in de gaten!
Met vriendelijke groet,
Rebecca Baars-Soppe
directeur
Doede Schregardus
secretaris van het examen
Ronald Doornekamp, Gerard Kuper, Harrold Hamberg
teamleiders

